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  LIEDERENBLAD 
Zondag 19 juli morgendienst  
Gezamenlijke dienst Visnet en Dorpskerk 
Doopdienst 
Voorganger ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 586 (Hij is Heer) 
Heel de schepping geeft U eer, (m) 
buigt zich vol aanbidding neer. 
Jezus Christus, Zoon van God, 
trouw in eeuwigheid. 

  
(allen)  
Heel de schepping zingt uw lof; 
U alleen bent onze God, 
onze koning die regeert, 
heerser voor altijd! 

   
Refrein: 
Hij is Heer en zijn eer 
vult de aarde, vult de hemel 
en zijn heerlijkheid wordt  
wereldwijd geroemd. 
Hij is Heer, geeft Hem eer 
heel de aarde, heel de hemel, 
want wij leven  
voor de glorie van uw naam, 
de glorie van uw naam. 

  
U alleen hebt alle macht, 
leer ons leven uit uw kracht. 
Blaas uw vuur aan in ons hart, 
dat iedereen het ziet en ieder hoort: 

  
(refrein) 

  
Heilig is de Heer,     ) 
de schepping juicht, ) 4x 
de schepping juicht. ) 

 
(refrein 2x) 

  
De glorie van uw naam.(4x) 
 
 

Votum en groet 
 
Openingstekst: Handelingen 16 :31 
 
Psalm 139 (Psalm project) 
Heer, die mij ziet zoals ik ben 
Dieper dan ik mijzelf ook ken 
Kent U mij, U weet waar ik ga 
U volgt mij waar ik zit of sta 
 
 

Wat mij ten diepste houdt bewogen 
’t ligt alles open voor uw ogen 
Wat mij ten diepst houdt bewogen 
’t ligt alles open, ’t ligt alles open 
’t ligt alles open voor uw ogen 
 
U bent mij overal nabij 
Uw ogen waken over mij 
Van toen ik vormloos ben ontstaan 
U wist hou het zou verdergaan 
 
O God, hou mij geheel omgeven 
en leid mij op de weg van ’t leven 
O God, hou mij geheel omgeven 
en leid mij op, En leid mij op,  
en leid mij op de weg van ‘t leven 
 
Doopbrief Gert Jan en Lydia voor Liza 
 
Wetlezing: Deut.6 :4-9 Efeze 6 :1-4 (NBV) 
 
Opwek. 184 (Wie op de Heer vetrouwen) 
Wie op de Heer vertrouwen,  
zijn als de berg Sion.  
Wie op de Heer vertrouwen,  
zijn als de berg Sion               
die niet wankelt, 
maar voor altoos blijft. 
Rondom Jeruzalem zijn bergen; 
zo is de Heer rondom zijn volk 
van nu aan tot in eeuwigheid, 
halleluja, halleluja. 

 
Gebed  
 
Bijbellezing: 2 Tim. 1 :3-7 en 3 :14 -4:5 (NBV) 
 
OTH. 237 :1 en 4 (Woord, voor ons geschreven) 
1.Woord, voor ons geschreven, 
door God ingegeven, 
brief aan ons gericht, 
wie uw boodschap lezen, 
worden onderwezen, 
zien Gods aangezicht. 
Steeds zijt gij ons heel nabij, 
rijke onvermoede, schatten 
blijkt gij te bevatten. 
 
4.Woord van den beginne, 
Woord dat overwinnend 
door de wereld gaat, 
zie vervolgden vluchten, 
hoor gevang'nen zuchten, 
schenk hen rust en raad. 
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  LIEDERENBLAD 
Woord zo goed, geef nieuwe moed, 
leer hen in een vast vertrouwen 
weer de handen vouwen. 
 
Preek:  
 
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. 
 
Onderwijs doopformulier 
 
Doopbrief: Wouter en Roelie voor Hendri(e) 
 
Doopvragen ouders en doop kinderen 
 
Lydia zingt: Meer dan een wonder (Kinga Ban) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Psalm 146 :1 (NB) 
1.Zing,mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God.  
 
Zegen  
 
Foto’s dopelingen met hun dooptekst, Jozua 1:9 
 
 
   
 
   
   
  
     
 


