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WELKOMDIENST 

Datum: 13 maart 2022 

Tijd:  10.00 uur 

Thema: Onverdeeld open 

Spreker: Arie de Rover 

Muziek:  Marcel & Lydia Zimmer 

 
Welkom – Nynke Kooy 
 
Zingen – De vreugde van U is mijn kracht (Opwekking 654) 
Dank U voor deze nieuwe dag 
Die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
Elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
En uw genade keer op keer, 
Iedere morgen, elke dag opnieuw. 

U geeft mij vrede 
Die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
Door uw Heilige Geest. 

Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
Is meer dan de vreugde 
Die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
En in de donkere nacht; 
De vreugde van U is mijn kracht, 
De vreugde van U is mijn kracht. 
 
Gebed – Arie de Rover 
 
Zingen – Adembenemend (Opwekking 684) 
Uw majesteit is onaantastbaar, 
Niemand is aan U gelijk. 
Onvolprezen, zonder weerga, 
Koning van het hemelrijk. 
Oorverdovend als de donder, 
Helder als een bliksemschicht. 
Oogverblindend is de luister 
Van Uw heilig aangezicht. 

Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door Uw Geest woont U in mij. 
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U bent alomtegenwoordig: 
Overal altijd nabij. 

U bent adembenemend, eindeloos mooi, 
Overstijgt wat een mens 
Ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. 

U bent meer dan bijzonder, buitengewoon. 
Niets is vergelijkbaar 
Met Uw majesteit en pracht. 

Uw werken zijn verbazingwekkend, 
Schoonheid die de schepping vult. 
Onuitspreek'lijk is de grootsheid 
Waarmee U zich heeft omhuld. 
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen, 
Onvoorstelbaar is Uw macht. 
Uw gedachten zijn ongrijpbaar, 
Ontzagwekkend is Uw kracht. 

Toch bent U niet onbereikbaar; 
Door uw Geest woont U in mij. 
U bent alomtegenwoordig: 
Overal altijd nabij. 

Uw wijsheid is onovertroffen 
En uw Woord zal nooit vergaan. 
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan. 
Onweerstaanbaar is uw liefde, 
Uw genade ongekend. 
Here, U bent onbeschrijflijk 
Want U bent wie U bent. 
 
Zingen – Familie (Opwekking 767) 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 

En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 
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Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven 

En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 

En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 

En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven 

Een eindeloos leven 
 
Zingen – Mijn hulp is van U, Heer (Opwekking 715) 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen 
Op naar U, Heer 
Die mij bij zal staan 
Mijn hulp is van U, Heer 
Die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat 
Ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
Die over mij waakt 
Die niet sluimeren of slapen zal 

Wat kan mij gebeuren 
Door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven 
Mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
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Mijn hulp is van U, Heer 
Yeeah! 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer 
Die mij bij zal staan 
Mijn hulp is van U, Heer 
Die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat 
Ik wankel of val 
U bent mijn beschermer 
Die over mij waakt 
Die niet sluimeren of slapen zal 
Wat kan mij gebeuren 
Door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven 
Mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
Mijn hulp is van U, Heer 
Mijn hulp is van U, Heer 
Die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat 
Ik wankel of val 
U bent mijn beschermer 
Die over mij waakt 
Die niet sluimeren of slapen zal 
Wat kan mij gebeuren? 
Door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven 
Mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot 
In eeuwigheid 
Mijn hulp is van U, Heer 
Yeeeaaah 
Mijn hulp is van U, Heer 
Mijn hulp is van U, Heer 
Mijn hulp is van U, Heer 
Ohhww van U 
 
Schriftlezing – Handelingen 4: 32-37  
32 Alle mensen die in Jezus geloofden, waren van harte eensgezind. Niemand zei dat zijn 
bezittingen van hem alleen waren, alles was gemeenschappelijk. 33 De apostelen 
verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, 



Liturgie welkomdienst,  13 maart 2022  5 
 

en Gods zegen rustte op hen allen. 34 Niemand van hen leed gebrek, want allen die land of 
huizen hadden, verkochten daar zo nu en dan iets van en gaven het geld aan de 
apostelen. 35 Die deelden uit aan ieder die iets nodig had. 36 Een van die mensen was Jozef, 
een Leviet van het eiland Cyprus. Hij werd door de apostelen Barnabas genoemd, wat 
betekent: ‘Zoon van de troost’. 37 Deze Jozef had een stuk land verkocht en het geld aan de 
apostelen gegeven. 
 
Galaten 3: 27,28 
27 Door de doop in Christus bent u één met Hem geworden, u bent als het ware omhuld 
door Hem. 28 Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, 
van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. 
 
Preek – Onverdeeld open (Arie de Rover) 
 
Marcel & Lydia – God van Iedereen 
 
Zingen – Onze Vader (Opwekking 436) 
Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’ 

Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw Naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’ 

Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 

Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 

Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
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En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 

Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Amen, amen 

Na dit lied komen de kinderen terug uit de kinderdienst en zingen we samen het volgende 
kinderlied. 

Zingen – Zo is dat (Opwekking kids 329) 
Aan het eind van elk gebed  
zeg je altijd 'Amen':  
diegene die gebeden heeft,  
maar ook wel eens samen.  
Je staat er nooit bij stil, 
het is zoals het hoort.  
Maar wat betekent nu  
dat ene kleine woord?  
 
Amen, amen:  
zo is dat, ja, zo is dat!  
Amen, amen:  
zo is dat!  
 
Eigenlijk is het net zoiets  
als een uitroepteken:  
die geeft woorden extra kracht.  
Daarmee vergeleken  
snap je nu misschien  
iets meer hoe het zit  
met dat laatste woord,  
wanneer je weer bidt.  
Amen, amen ...  
Als je dan gebeden hebt,  
eerlijk en oprecht,  
laat je zien dat jij het meent  
wanneer je dit zegt:  
 
Amen, amen ...  
Zo is dat!  
Zo is dat! 
 
Dankgebed – Arie de Rover 
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Collecte 
Digitale collecte via GIVT of NL 47 RABO 0356 4047 57  
Collecte is vandaag voor de hulp aan Oekraïne, Giro 555. 
 
Zingen - Dit is Jezus (Opwekking 809) 
Vanaf het begin 
Was het Woord bij God 
En het leven is 
Door het Woord ontstaan 
En het Woord was God 
En Hij was het Licht 
En de duisternis 
Kon het niet verslaan 

Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
De Zoon van God 

En Hij werd een mens 
Heeft bij ons gewoond 
Maar zijn eigen werk 
Heeft Hem niet erkend 
Maar wie Hem gelooft 
En Zijn Woord aanvaardt 
Wordt een kind van God 
Door Hem zelf gekend 

Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
De Zoon van God 

Jezus is het licht dat gekomen is 
Door het licht verdwijnt de duisternis 
Jezus is de hoop voor iedereen 
O, o, o, Jezus laat ons zien wie de Vader is 
Want de Zoon is Zijn getuigenis 
Jezus is de hoop voor iedereen 

Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 

Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
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Dit is Jezus, dit is Jezus 
Jezus is het Woord 
De Zoon van God 

Yeah, Yeah 
Hij is God! 
Onze God! 
 
Zingen – Geef licht (nieuw kinderlied) 
Geef licht, geef licht 
in de wereld om je heen. 
Geef licht, geef licht, 
laat het zien aan iedereen. 
Geef licht, geef licht 
door de dingen die je doet. 
Geef licht, geef licht: 
wees voor alle mensen goed. 

Weet je hoe dat moet? 
 
Hou het meest van God, 
ja, zet Hem op nummer 1 
Hou ook van jezelf 
en ook zo van iedereen. 
 
Je vindt het zelf toch fijn 
als iemand lief is en niet flauw doet. 
Doe dus voor een ander 
wat je wilt dat die voor jou doet. 

Whooo … 

Geef licht, geef licht … 
Weet je hoe dat moet? 

Wees eerlijk en wees echt 
help een ander waar je kan. 
Deel van wat je hebt 
daar wordt de wereld mooier van. 

Je vindt het zelf toch fijn 
als iemand lief is en niet flauw doet. 
Doe dus voor een ander 
wat je wilt dat die voor jou doet. 

Whooo … 

Geef licht, geef licht … 
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Zegen – Arie de Rover 

Zingen – God van licht (Opwekking 807) 
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 

In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 

Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 

U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
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U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 

Waar U woont 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 

Waar U woont 
 

De volgende Welkom dienst is op zondag 1 mei. Spreker is dan Robbie van Veen en de 

muziek wordt verzorgd door Hanne de Vries. 

Meer informatie over deze diensten? www.welkomdiensten.nl 

En volg ons op Facebook. www.facebook.com/welkomdiensten 

http://www.welkomdiensten.nl/
http://www.facebook.com/welkomdiensten

