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  LIEDERENBLAD 
 

     Zondag 25 augustus 2019 morgendienst 
                         Doopdienst               
            Organist Adriaan Bruinink 
        Voorganger Ds. J.S. Telgenhof  
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Gezang 334 :1 en 2 (LB) 
1.Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U, 
wil uw zegen ons verlenen, 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kindren tot Mij komen. 

  
2.Laat dit woord dan allermeest 
helder klinken in onz' oren: 
wie door water en door Geest 
niet als kind werd nieuwgeboren 
wordt door U niet aangenomen, 
kan in 't rijk van God niet komen. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Lofprijzing: opwek. 733 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige 
Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw 
liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 
 
slot: 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Doopbrief Tijmen en Evera van Steinvoorn 
 
Samenzang : “Ik wens jou”(Trinity) 
Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn,  
je tafel vol met brood dat je rustig slapen kunt,  
de hele nacht dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan dat je rijkdom 
vindt door ook van weinig te bestaan ik wens jou -
volle dagen toe - en vrije tijd met kinderen om je 
heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen en  
een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent dat je lacht en 
huilt met alle mensen die je kent dat de liefde aan je 
hart vervulling geeft in elk van de seizoenen dat je 
leeft  
 
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een 
schuilplaats  
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet 
bang  
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
Gebed  

 
Bijbellezing : Hebreeën  11 :23-31 
 
Psalm 105 :3 en 5 (OB) 
3.Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte, 
Naar Hem, die al uw heil bewerkte. 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht, 
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;  
En wilt Zijn straffen gadeslaan. 
 
5.God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
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  LIEDERENBLAD 
 

't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Kindernevendienst 3/4  

 
Verkondiging “door de zee” 
  
Psalm 121 :1 en 4 (OB) 
1.'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
4.De HEER' zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 
 
Dooponderwijs  
 
Doopgebed  
 
Opwek 770 (dopelingen worden binnengedragen) 
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’. 

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. 

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. 

Refrein:                                                                  
‘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’. 

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.  

Refrein:                                                                   

Doopvragen en belofte 

 Opwek. Kids 77  
God kent jou 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
  
God kent jou 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
  
En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou 
(ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 

 
 Gesprekje met de kinderen 
 
 Doop Elisabeth  Aartje van Steinvoorn  
 
 Psalm 134 :3 (staande) 
 3.Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
    Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
    Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
    Looft, looft dan aller heren HEER'! 
 
 Dankgebed en voorbeden 
 

Collecten 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 

 
 Slotlied: Opwek. 746 (de God van de vrede) 

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen 
Op alle wegen die je zult gaan.           
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 

Hij is als een schaduw, die met je meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 
Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou 

Zegen 
 


