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     Zondag 10 november 2019 morgendienst 
                         Doopdienst               
               Organist Kees Ploeger 
        Voorganger Ds. J.S. Telgenhof  
 

Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 105 :1 en 5 (OB) 
1.Looft,looft, verheugd den HEER' der Heren; 
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 
Doet Zijne glorierije daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt,met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 
 
5.God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Kinderlied: “Mijn God is zo groot,  
1. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen (2x) 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij 
De sterren maakte Hij ook 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen 
 
2. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen (2x) 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij 
Hij zorgt voor jou en voor mij 
Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen 
 
3. Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen (2x) 
Heb jij soms verdriet? ‘t is God die het ziet 
Hij legt zijn handen op jou 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat God niet kan doen 
 
Doopbrief Sander en Annerie, Cor en Ellen 
 
Psalm 139 :7 en 9 (OB) 
7.Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs voor mijn eersten levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op 't nagaan van Uw wond're macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven: 
'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 
 

 9.Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, 
 Mijn ongevormden klomp beschouwd; 
 Ja Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt, 
 Hadt mijn geboortestond bepaald; 
 Eer iets van mij begon te leven, 
 Was alles in Uw boek geschreven. 

 
Gebed  

 
Bijbellezing : Ruth 4 :13-22  

 
Kindernevendienst 3/4  

 
Doopbrieven: Jacob en Dianne,  
Evert en Martine, Rik en Marja 

 
 Opwek. 136 (Abba, Vader) 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
  
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
  
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 

 
 Verkondiging “nieuwe levensvreugde” 
  

Opwek. 770 (Ik zal er zijn)                                            
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 vanverdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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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: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Dooponderwijs en gebed 

Lied ”door het water van de doop”(Sela)                       
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
  
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop!. 

U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is 

Doopvragen en belofte 

 Kinderlied “God kent jou vanaf het begin”. 
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 
(refrein 1x) 

(Couplet) 
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 
 
 Bedienen van de heilige doop 
  
 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. 377 :1 en 4  

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Zegen 


