
Liturgie Eredienst op zondag 1 november 2020 om 10.00 uur in de Welkomkerk te Zuidland 

(Zendingsdienst) 

 

Welkom en mededelingen  

 

Intochtslied: ELB 244a: 1 en 2 Een vaste burcht is onze God 

 

Stil gebed Bemoediging en Groet  

Klein Gloria 

 

Samenzang: Lied 286 NLB:1,2 en 3  Waar de mensen dwalen in het donker 

 

Gebed om ontferming en opening van het Woord  

 

We steken het lichtje aan de Paaskaars aan. 

BLITZ Kinderlied maand november: Daniël 

 

Refr. 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel 

Daniël, Daniël 

Vertrouw op God, Hij hoort je wel 

 

1 

Als je in de kuil van de leeuwen ligt 

Snoert Hij de muil van de leeuwen dicht 

Al zien ze geel en groen 

Ze kunnen je niks doen 

Daniël... 

 

2 

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest 

Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst 

Ze lusten je wel rauw 

Maar God belooft je trouw 

Daniël... 

 

3 

Soms wordt er vreselijk op me geknord 

Dan lijkt het of ik opgegeten wordt 

Maar zit ik in het nauw 

Dan denk ik weer aan jou 

Daniël... 

 

Schriftlezing:  

Handelingen van de Apostelen 11:19-30 

Handelingen van de Apostelen 12:24 – 13:4a; 14:26-28 

 

Samenzang: NLB 727: 1,2,4 en 10  (Voor alle heiligen in de heerlijkheid) 

 



Verkondiging “…U kunt ons om Uw boodschap sturen”  

 

Samenzang: ELB 390 : 1-5 

 

Aandacht voor Zendingswerkers Tijs en Marike Blok in Zambia 

 

Pastorale mededelingen -Vermelding bloemengroet:  

 

Dank- en voorbeden, besloten met stil gebed en het Onze Vader  

 

Aandacht voor de gaven  

Eerste collecte voor Zending (Kerk in Actie) 

Tweede collecte voor de Kerk 

 

Slotzang:  Sela ‘Ik zal er zijn’ 

1 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

2 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

3 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

4 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

5 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Zegen 

 

(Voorganger: Huub Lems/ Organist: Marinus van der Wal/ Zangers:  Eline Overgaauw, Sari 

Overgaauw en Jeroen Zevenbergen) 

 


