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  LIEDERENBLAD 
Zondag 7 november 2021 (Doopdienst) 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. M. van Leeuwen 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH. 69 (Heer U doorgrondt en kent mij..). 
1.Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

  
Refrein: 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

  
2.Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

  
(Refrein) 
 
Stil gebed  

 
Votum en groet 

 
Aanvangstekst: Lukas 3 :16 
 
Lofprijzing: Opwek. 281 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Psalm 42 :5 (Maar de Heer’zal..) 
5.Maar de HEER' zal uitkomst geven,  

    Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.  
    'k Zal in dit vertrouwen leven,  
    En dat melden in mijn lied;  
    'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht  
    Zingen, daar ik Hem verwacht;  
    En mijn hart, wat mij moog' treffen,  
    Tot den God mijns levens heffen.  
 

Doopbrief Sander en Annemarie  
Boonen -Nagelhout 

 
 Geboden 
 
 Opwek. 642 ‘De rivier’ 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
  
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. 
  
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  

 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Jesaja 43 :1 - 7  

    en 1 Petrus  1 :3 - 9 
 
 Kinderen gaan KND 
 
 Psalm 66 :2,3 en 4 (NB) 

2.Komt,ziet nu de geduchte werken 
   die God aan mensen heeft gedaan; 

Hij stelde aan de waatren perken,   
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
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  LIEDERENBLAD 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen,draagt het hart niet hoog. 
 
3.Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken,zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wanklen heeft bewaard. 
Gij toetst ons,Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons,aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
4.Gij bracht ons in des vijands netten. 
Hij heeft het tuig ons aangelegd 
om in het zadel zich te zetten, 
en als een rijdier ons geknecht. 
Hij heeft ons in het vuur gedreven 
en door de wateren gejaagd. 
Toen hebt Gij 't leven ons hergeven 
en alles wat ons hart behaagt. 
 
Preek: Jesaja 43 :2 
 
Toekomst van hoop (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Doopbrief : Sander en Suzanne Vermeer  
van Heusden 
 

Onderwijs doopformulier 
 

Doopbrief Wouter en Roelie Wouters- Bons  
 
Doopgebed  
 
Kinderen terug KND 
 
Opwek. 616 (Houd me dicht bij U) 
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
  
U alleen begrijpt wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, breng mij terug naar 
U. 
  
Refrein: 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel,  
houd mij heel dicht bij U. 

 

 
Doopvragen ouders en doop kinderen 
 
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'! 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
1e GZB Najaarszendingscollecte 
2e Ondersteuning Ouderenpastoraat 

  
Slotlied: Psalm 136 :1,22 en 26 (OB), 

 1.Looft den HEER', want Hij is goed,  
    Looft Hem met een blij gemoed; 
    Want Zijn gunst, alom verspreid, 
    Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
 22.Looft Hem, nu die erfenis, 
    Naar Zijn woord bevestigd is; 
    Want Zijn gunst, alom verspreid, 
    Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
 26.Geeft den God des hemels eer, 
    Lof zij aller scheps'len HEER'; 
    Want Zijn gunst, alom verspreid, 
    Zal bestaan in eeuwigheid. 
 Zegen  


