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Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,  
met kracht zal Hij naast ons staan,  
door vrede en hoop ons verblijden,  
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,   
Hij zal er zijn en met ons gaan.  
 
- Zegen (staande)  

- WelcomeSingers zingen: U bent mijn schuilplaats ( 
Opwekking 176)  

U bent mijn schuilplaats, Heer.  
U vult mij hart steeds weer met een verlossingslied  
Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.  
Ik vetrouw op U. Als ik zwak ben,   
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.  

- Orgelspel  

 

 
 

 
 

1 
 

Welkomdienst 4 oktober 2020 

Gereformeerde kerk PKN 
Lunteren 

Thema: 

“Om hen in het huis van de 
HEER, onze God”. 

 

Voorganger: ds. Wim   Scheltens 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 
 

- Verkondiging: Om hen in het huis van de HEER, onze 
God.  

 - Samenzang met Gospelkoor Tin Speransa in de Grote 
Kerk in Apeldoorn: Lof zij de Heer, de almachtige koning 
der ere, Lied 868: 1, 2, 5  
https://www.youtube.com/watch?v=saTg2UC0lNQ  

 - Dankgebed, voorbede en Onze Vader ( zachtjes 
meebidden)  

- Aankondiging van de collecte: 1e Kerk, 
 2e Onderhoudsfonds 

- Slotlied: met de WelcomeSingers zingen we (zachtjes) 
het Zegenlied (staande)  

De zegen van God, onze Vader  
zij met ons waar wij ook gaan.  
Hij zal ons behoeden, bewaren,  
en legt over ons Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.  
  
Genade van Christus de Here,  
Zijn waarheid zij ons tot licht,  
om steeds meer Zijn liefde te leren,  
te leven op Hem gericht.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.  
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Psalmen voor nu - 122 
 
De mensen zeiden 'kom we gaan op reis 
en trekken naar de plek van onze God.' 
Ik vond het prachtig, dat dit zomaar kon. 
En moet je nu eens zien: we staan 
met eigen voeten in Jeruzalem. 
Wij binnen je poorten, Jeruzalem, 
jij, stevige stad, Jeruzalem, 
met machtige muren, Jeruzalem. 
 
En zie je hoe de mensen van Zijn volk 
op weg naar hier zijn, onderweg naar jou, 
Jeruzalem? Hier geven zij God eer 
zoals het moet, zo is het goed. 
Het recht is heilig in Jeruzalem. 
De zonen van David, Jeruzalem, 
die spreken er recht, Jeruzalem, 
en jij bent hun woning, Jeruzalem. 
 
Vraag God om vrede voor Jeruzalem, 
om voorspoed voor de stad die vrede heet, 
dat daar van muur tot muur de vrede leeft. 
Ik wens je vrede toe, sjaloom 
om wie mij dierbaar zijn, Jeruzalem: 
zij zijn je bewoners, Jeruzalem; 
en jij bent Gods stad, Jeruzalem, 
de plaats van Zijn tempel, Jeruzalem. 
 
Ik wens je geluk toe, Jeruzalem, 
jij bent stad van God, Jeruzalem, 
een hemel op aarde, Jeruzalem. 
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- Orgelspel   

- Voor de dienst zingende WelcomeSingers: Door de 
wereld gaat een woord, Lied 802:1, 3, 4, 5, 6  

- Woord van welkom  

- Intochtslied: Psalm 122: 2, 3 (staande)  

Samenzang vanuit de Laurenskerk in Rotterdam, 
opname van Nederland Zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=Pii7W5mwoJw   

- Stil gebed, Votum en Groet  

- Gebed van inkeer   

- De WelcomeSingers zingen: Tel uw zegeningen   

Tel uw zegeningen één voor één,  
tel ze alle en vergeet er geen,  
tel ze alle, noem ze één voor één  
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.   

 Als op ’s levenszee,  
 de stormwind om u loeit,  
 als ge tevergeefs,  
 uw arme hart vermoeit.  

Tel uw zegeningen,   
tel ze één voor één  
en ge zegt verwonderd,  
Hij liet nooit alleen.   
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Tel uw zegeningen één voor één,  
tel ze alle en vergeet er geen,  
tel ze alle, noem ze één voor één 
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.  

- Gij die behoedt (door Henk Jongerius)   

Gij die behoedt,  ons mensen zoekt  
eens en voorgoed: uw naam is goed.   

Gij die bewaakt, ons mensen maakt:  
een man, een vrouw: uw naam is trouw.   

Gij die bevrijdt ons mensen leidt  
uit slavernij: uw naam maakt vrij.  

Gij die gestaag met mensen gaat  
en trouw belooft: uw naam wekt hoop.   

- WelcomeSingers zingen Wie in Gods schaduw wonen 
wil  

Uit: Zingend Geloven 6, 65   

Tekst: Sytze de Vries – melodie: Willem Vogel   

1.Wie in Gods schaduw wonen wil   
en bij Hem schuilt, gerust en stil,   
wie als een vriend op Hem vertrouwt,   
wie Hij zo in Zijn hoede houdt   
zingt in het donker van de nacht:   
Gij zijt de morgen die ik wacht,   
het licht, het leven dat mij daagt,   
Gij, de omarming die mij draagt.    
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2.En door de vleugels van zijn trouw   
ben jij gedekt, zo redt Hij jou   
van dreigend donker, van de plaag   
die overdag een mens belaagt.   
Hij die zijn engelen beval   
jou te behoeden overal, 
Hij houdt je staande in het spoor  
en draagt je zelf het donker door.  

3.Zoals Hij zelf gesproken heeft:   
vertrouwen is niet tevergeefs.  
Een antwoord ben Ik voor wie roept,   
een onderdak voor wie Mij zoekt.  
Ik houd je hoog een leven lang,   
verjaag de schimmen van je angst.  
Jou heb ik vrijheid toegedicht.  
Mijn vrede vult je dag met licht.  

- Gebed bij de opening van de bijbel  

 - De WelcomeSingers zingen:  Shalom chaverim (Vrede, 
mijn vrienden, tot we elkaar weer ontmoeten, vrede)  

Shalom chaverim, shalom chaverim,  
Shalom, shalom  
L’hit-rah-oat, L’hit-rah-oat  
Shalom, shalom  

- De Bijbel open: Psalm 122   

- De WelcomeSingers zingen: Psalmen voor Nu 122  

 


