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  LIEDERENBLAD 
Zondag 16 januari 2022 (Doopdienst) 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. J. Prosman 
Organist : Thom Hesseling 
Thema: ‘gedoopt: gestorven en opgestaan met 
Christus’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Lied 334 :1 en 3 (LB1973) 
1.Here Jezus, wij zijn nu 
in het heiligdom verschenen, 
met ons kind gaan wij tot U, 
wil uw zegen ons verlenen, 
waar de roepstem wordt vernomen: 
laat de kindren tot Mij komen. 
 

3.Niemand, die ons helpen kan, 
niemand kan ons kind beschermen 
Wie zijn wij? Neem Gij het dan, 
draag het in uw groot erbarmen. 
Dat het vroeg U in dit leven 
ja voorgoed zijn hart mag geven. 
 

Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 462  
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

  
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd  
maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 

  
(refrein) 

  
Mijn hart verlangt er naar 
om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid  
samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 

  
(refrein) 

  
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 

U bent een Vader  
die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 
 

You Raise Me Up 
When I am down and, oh my soul, so weary 
When troubles come and my heart burdened be 
Then, I am still and wait here in the silence 
Until You come and sit awhile with me. 
 
Refrein: 
You raise me up, so I can stand on mountains 
You raise me up, to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on your shoulders 
You raise me up to more than I can be 
 
There is no life, no life without its hunger. 
Each restless heart beats so imperfectly. 
But then you come,  
and I am filled with wonder 
Sometimes I think I glimpse eternity. 
 
Refrein (3x) 
 
You raise me up to more than I can be 
 
Wetlezing:  Matheus 22 :36-40 
 
Opwek. 488 (de kracht van Uw liefde) 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

  
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

  
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
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  LIEDERENBLAD 
door de kracht van uw liefde. 

  
(refrein) 2x 

  
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Colossenzen 2 :6 -15 
  Tekst: vers 12 
 
"Filmpje van de Kindernevendienst 
 
Psalm 105 :2 en 3 (LB1973) 
2.Vraagt naar des Heren grote daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs  nieuwe naam genoemd. 
 
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. 
 
Verkondiging: thema: 
‘’gedoopt: gestorven en opgestaan met Christus’ 
 
Opwek. 599 (Kom tot de Vader) 

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.                    
    

 Dooponderwijs 
  

Doopvragen 
  

Bediening van de Heilige doop aan: 
 Fleur Elin van der Vrugt 
 Raff Donnevan Reyneke 
 Tobias Krijn Huijberts 
 

Zegenlied: 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'! 
 

Opwek, 770  
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 van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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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’. 

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. 

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’. 

Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Evangelisatie/ gastendiensten 
 
Slotlied Psalm 133 :1,2 en 3 (NB1973) 
1.Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Een liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
2.Als olie die Aarons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 
 
3.Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid 
            
Zegen  
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


