
Liturgie voor zondag 19 april 2020 in de Welkomkerk te Zuidland 

  

Zingen voor de dienst:   Opwekking 822 Mijn anker  

 

ELB 130 Juicht, want Jezus is Heer  

Refrein: 

 Juicht, want Jezus is Heer. 

 Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  

 van Hem, die ons liefheeft. 

 Hij is verrezen en leeft. 

 Jezus de Koning, die mensen 

 het leven weer geeft. 

 

1. Liefde bedekt zijn schepping, 

 de bloemen, de vogels, het gras; 

 zou Hij dan jou vergeten? 

 Jezus, die blinden genas, verrees. 

    Refrein 
 
2. Wees als een boom, die vruchtdraagt, 

 ieder seizoen op zijn tijd. 

 Drink van het levend water. 

 Jezus, de bron voor altijd, verrees. 

 Refrein 
 
3. Wees dan het licht der wereld, 

 Stralend herkenbaar van ver, 

 Zodat men God zal eren. 

 De blinkende Morgenster, verrees. 

    Refrein 

 

Welkom 

 

Aanvangslied:  Psalm 81: 1 en 4 

  

 
 

 

 



 
 

 

Stil Gebed – Bemoediging en Groet 

  

Klein Gloria 

  

Gebed 

 

Zingen Opwekking 640 ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’ (sluit aan op Ps. 43)  

 

Schriftlezingen: Psalm 43: 1-5   

                           Luc 24: 13-31  

 

Kinderlied:  ‘Klap in de handen van blijdschap’ (sluit aan bij Lucas 24)  
Klap in de handen van blijdschap, 

dit is de dag, die God ons geeft. 

Dit is de dag van je leven. 

Dit is het feest dat Jezus leeft! 

 

Refrein 

Jezus is opgestaan en Hij leeft, 

halleluja!  2x 

 

Klop op de deur bij de mensen: 

Dit is de dag die God ons geeft. 

Kom uit de donkere huizen, 

kom naar het feest, dat Jezus leeft! 

Refrein 

  

Zing op de straten en pleinen: 

Dit is de dag die God ons geeft. 

Zing van het licht en het leven, 

zing van het feest dat Jezus leeft! 

Refrein 

 

Overdenking (Hebr. 4: 14-16)  

 

 



Aansluitend zingen ELB 246 ‘Ik bouw op U’ 

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 

 En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 

 Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

 Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 

 In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 

 in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 

 in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 

Dank- en voorbeden  

 

Inzameling van de gaven  

 

Slotlied: OPW 733 Tienduizend redenen  

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

Laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refrein 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit, 

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid.         Refrein 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

Mijn adem stokt en mijn einde komt, 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.          Refrein 

 

Zegen 

 

na de dienst wordt nog een lied gezongen 


