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Welkomdienst 
m.m.v. de 

WelcomeSingers o.l.v. 
Margret Spelt 
Voorganger:  

ds. Wim J.W. Scheltens 
 
 

Thema: Wie inspireert jou? 
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- Antwoordlied: Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht, 
Psalm 51:5 

- Orgelspel 
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: U die mij 
geschapen hebt / Heer, ik wil U prijzen  
- Welkom 
 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 218) 
(staande) 
 
1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
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- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten) 
 
- WelcomeSingers: Gezegend is de Vader 
WelcomeSingers: couplet 1; allen: coupletten 2, 3 
 
Gezegend is de Vader, 
die ons gezegend heeft, 
ons liefdevol gekozen  
en deel aan Christus geeft. 
Met hem zijn wij gestorven, 
begraven in zijn dood, 
om opgewekt te leven, 
te leven van de hoop. 
 
Geworteld zijn in Christus,  
die ons zijn vruchten geeft, 
van hoop, geloof en liefde, 
de vruchten van de Geest. 
Vergevende de ander, 
verdragende elkaar, 
gekleed in medeleven, 
zo dienen wij elkaar. 
 
Geprezen is de Vader, 
die ons verzekerd heeft, 
van liefde en genade, 
een leven door de Geest. 
Wat kan ons van hem scheiden, 
geen leven en geen dood, 
wij roepen: Abba Vader, 
uw goedheid is zo groot. 
 
- Inleiding op het thema ‘Wie inspireert jou’ 
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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. 
 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
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. 
 
- Collecte; WelcomeSingers zingen: Let the word of Christ dwell 
in you richly  
 
Let the word of Christ dwell in you richly  
In psalms and hymns and spiritual songs,  
Singing with grace in your hearts to God. 
 
Be filled in spirit, speaking to one another  
in psalms and hymns and spiritual songs,  
singing and psalming with your heart to the Lord.  
 
- Slotlied: Wie zich door God alleen laat leiden, NLB 905: 1,4 
(staande) 
 
- Zegen 
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WelcomeSingers: coupletten 1,2;  allen: coupletten 3,4 
 
- Meditatie: ‘Wie inspireert jou?’ 
 
- Zingen: Wij leven van de wind, NLB. 687: 1,3 
 
-  WelcomeSingers: De Geest waait als een wind NLB. 691 
WelcomeSingers: couplet 1; allen: coupletten 2, 3 
  
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader (zingend) 
 
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'. 
  
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. 
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- Zingen: Een frisse wind die waaien gaat  (Zingenderwijs 40; 
melodie: In Christus is nog west nog oost) 
WelcomeSingers: coupletten 1,3; allen: coupletten 2, 4 
 
Een frisse wind die waaien gaat 
en alles wordt geraakt. 
Zo werkt de Geest van onze God,  
die ons geestdriftig maakt. 
 
En heel de schepping wordt vernieuwd,  
als op de eerste dag,  
toen God iets moois begonnen is,  
ons mensen heeft bedacht.  
 
Het zaadje van de paardenbloem  
danst in de zachte wind,  
het valt straks in de aarde en  
gaat groeien als een kind. 
 
Zo blaast de adem van de Geest  
de mens nieuw leven in  
en wie verdord of droog of dood  
was, krijgt opnieuw weer zin. 
 
- Signaal: Pinksterlied   (Jaap Zijlstra)  
 
Taal op de tong,  
een loflied op de lippen,  
prijs ik de dag  
voordat het avond is. 
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Gij die uw Naam  
eer aandoet op de aarde, 
ik zing de lof van uw verrijzenis. 
 
Gaat er een licht  
de duisternis te boven, 
een zon die nacht  
en nevel overwint, -  
 
ik loof het vuur  
dat neerdaalt uit de hoogte  
en ook in mij  
een nieuwe dag begint. 
 
- WelcomeSingers: - ‘Heer, U bent mijn leven’. 
WelcomeSingers: coupletten 1, 3; allen: coupletten 2,4 
 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
Ik geloof in U, geboren uit de maagd, 
eeuw´ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
Één met God de Vader en verenigd met Uw volk. 
Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
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Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 
en in Uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd´ en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn in Gods rijk. 
 
- Gebed 
 
- De Bijbel open: Efeziërs 5: 1,2, 15-20 
 
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 
en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft 
liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een 
geurige gave voor God. 
 
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als 
dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, 
want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar 
probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat 
leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing 
met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. 
Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die 
uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus 
Christus. 
  
-  WelcomeSingers: Uw woord omvat mijn leven (NLB 119a) 


