
Liturgie morgendienst – 30 mei 2021 – Welkomkerk - Zuidland 

Bevestiging van ambtsdragers en pastoraal medewerkers    

 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: Psalm 149: 1 en 3 ‘Halleluja... 

 

Stil Gebed - Bemoediging en Groet 

 

Klein Gloria (NLB 195) 

 

Gebed om Gods ontferming 

 

Zingen als Gloria: NLB 939: 1 en 3 ‘Op U alleen ... 

 

Aandacht Blitz-online 

Aansteken van het lantarentje 

We zingen het speciale kinderlied van deze zondag: 

 ‘Ja is ja, nee is nee’ 
 
 

Gebed om de leiding van de Heilige Geest    

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 

 

Zingen: ELB 314 ‘Maak mij rein voor U... 

 

Verkondiging 

 

Zingen: NLB 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem ... 

 

Bevestiging van Ambtsdragers en Pastoraal Medewerkers 

 

Zingen – door de vocalisten: Opwekking 710 – Gebed om zegen 

  (zie onder) 

 

Pastorale zaken – Lijdende Kerk 

Dankzegging en voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 

 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 

 

Slotlied: NLB 416 ‘Ga met God ... 

 

Zegen 

 

 

 

Muzikale medewerking: 

Orgel: Henk Beekman 

Piano: Matthijs de Vroed 

Zang : Anneke Z, Lucienne, Mandy (met Chris en Naomi) 

 



Zingen (Staande): Opwekking 710 – Gebed om zegen 

Zegen hen op de weg die zij nu gaan. 

Zegen hen op de plek waar zij nu staan. 

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt. 

O God, zegen hen alle dagen lang! 

Vader, maak hen tot een zegen; 

ga hen niet voorbij. 

Regen op hen met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot hen 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in hen. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

 


