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  LIEDERENBLAD 
Zondag 16 februari  2019  morgendienst 
Doopdienst  
Organist Thom Hesseling             
Voorganger M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 105 :1 en 3 (NB) 
1.Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
3.God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in 't duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: Markus 10 : 15 en 16 
 
OTH. 302 (10.000 redenen) 
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) 
 
           Verheerlijk zijn heilige naam. 
           Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
           Wetlezing  
 

OTH. 239 (Al mijn zonden); 
1.Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
  
2.Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
  
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
  
3.Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 
  
(refrein) 
  
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
  
Gebed 

 
Bijbellezing: 1 Samuel 16 :1-13  

 
Doopbrief Laurens en Anniek Abbink 
 
Psalm 139 : 1, 7 en 9 (NB) 

 1.Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 't ligt alles open voor uw ogen. 
 
 7.Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
 mij met uw vingers aangeraakt, 
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met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
9.Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
Kindernevendienst 3/4 
 
Verkondiging  (1 Samuel 16 :7b) 
 
OTH. 260 (Nog voordat je bestond) 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

  
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

  
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

  
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

  
(refrein 2x) 

  
De liefde die Hij geeft,         
de woorden die Hij spreekt.  
Hij wacht alleen nog maar     
totdat je komt.                    

 
Onderwijs doopformulier . 

 
Doopbrief Jack en Arielle van de Veen 

 
 Doopgebed  
 
 OTH. 557 (Weet je dat de  Vader je kent?) 

Refrein 1: 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 
  
1.Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je 
bent een oen; 
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik 
ben niks waard. 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer 
het nooit. 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. 
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 
  
(Refrein 1) 
  
2.Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben 
zo dom; 
mijn bloes zit onder de spaghettimix, ik kan 
ook niks. 
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er 
zijn. 
Al zegt mijn broertje steeds: wat stout ben jij, 
God houdt van mij, God houdt van mij. 
  
Refrein 2: 
Ik weet dat de Vader mij kent. 
Ik weet dat ik van waarde ben. 
Ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand. 

 

Doopvragen  
 

KND komen terug OPW. 746 (Zo zegent Hij jou..) 
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 
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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 

Bediening Heilige Doop 
Saar Abbink 
Nina Stijkel 
Mara van de Veen 
 
Psalm 134 : 3 (OB) 
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'! 
 
Dank en voorbede 
 
Collecten   
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: OTH. 358 (In het water van de doop..) 
1.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. 
 
2.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. 
 
[refrein] 1 
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. 
 
3.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. 

 
1.Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 

 
2.Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 

 
[refrein] 2 
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. 
 
Zegen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


