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  LIEDERENBLAD 
Zondag 30 mei 2021 (Doopdienst) 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. M. van Leeuwen 
Thema:   
  
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 105 :5 (OB) 
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 

 
Aanvangstekst: Lukas 3 :16 
 
Lofprijzing: Psalm 91 (Sela) 
De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, Zegt tegen de 
Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw 
op U. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK 
vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

Doopbrief 1 en 2  
(ouders Boaz en ouders Eline)  
  
Geboden  

 
Psalm 51 :5 (NB)  
5.Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't 
licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van 
binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid   

 
Bijbellezingen: Ezechiel 36 :22 - 27 

en Handelingen 2 :32 - 39 
 
Filmpje van de kindernevendienst 

 
Opwek. 77 (God kent jou) 
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. 
 
Preek 
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Lb. 249 :1,2 en 3 (Wij leven van de wind) 
1.Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 

  
2.Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 

  
3.Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

Doopbrief 3  

Onderwijs doopformulier 

Bij binnenbrengen  

Opwek. 845 (De zegen)                                                   
De Heer zegent en beschermt jou. Hij schijnt 
zijn stralende licht genadig op jou. De Heer ziet 
jou en bewaart jou; Hij geeft vrede.  

Refrein: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 
Amen. 

De Heer zegent en beschermt jou. Hij schijnt 
zijn stralende licht genadig op jou. De Heer ziet 
jou en bewaart jou; Hij geeft vrede.  

(Refrein 2x) 

Bridge 1:  
Mag zijn goedheid jou omgeven, tot in duizend 
generaties; ook je zonen en je dochters en hun 
zonen en hun dochters. 
 
 

Bridge 2: 
De Heer zelf zal voor je uitgaan. Hij omgeeft je, 
Hij omringt je. Om je heen en binnen in je: Hij is 
bij je. Hij is bij je. 
 
Bridge 3: 
In de morgen, in de avond, als je weggaat, als je 
thuiskomt, in je tranen, in je vreugde: Hij is bij je. 
Hij is bij je. 
 
Bridge 4: Hij is bij je. (6x) 
 
(Refrein) Mag zijn goedheid jou omgeven…  
 
De Heer zelf zal voor je uitgaan…  
 
In de morgen, in de avond…  
 
Hij is bij je…  
 
(Refrein 4x) 
 
Doopgebed 
 
Doopvragen en doop 
 
Psalm 134 :3 (OB) dat ’s Heren zegen 
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'! 
 
Filmpje ingezongen  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: 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. 
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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. 
 
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. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer. 
 
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. 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


