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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 27 maart 2022  
Doopdienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. J. Prosman 
Organist : Kees Ploeger 
Thema: Weet je dat je een parel bent?’ 
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
LB 1973 lied 334: 1 en 3 
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 kind'ren 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: Opwekking 770  
1. 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'. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 

 
'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'. 
 
4. 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. 
 
 
 
 

'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'. (2x) 

 
Gebod: Matheus 22: 36-40 

 
Lied:  Psalm 25: 2, 6 (LvK ‘73) 
2. HERE, maak mij Uwe wegen 
door Uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' Uw treden wendt; 
leid mij in Uw rechte leer, 
laat mij trouw Uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al de dag verwachten. 

 
6. Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
‘t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand'len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven 

 
Doopbrieven 
 
Gebed  

 
Lezing door een gemeentelid 

 
Bijbellezing: Lukas 3: 16 - 18, 21, 22;  

Lukas 15: 11 - 32 
 

   Kindermoment:  
 
 Op Toonhoogte 555/ Hemelhoog 356 

1. voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar 
aan boord! 

 
Refrein: 
kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 
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2. voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan 
boord! 

 
Refrein 
kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 
 
Preek: thema: ‘weet je dat je een parel bent?’ 
 
Psalm 105: 5 en 24 (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. 
 
24. Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
Opdat het altoos Hem zou vrezen, 
Zijn wet betrachten, en voortaan 
Volstandig op Zijn wegen gaan. 
Men roem' dan d' Oppermajesteit 
Om zoveel gunst, in eeuwigheid. 
 
HEILIGE DOOP 
 
Dooponderwijs 
Doopgebed 
Doopvragen 
 
Bediening van de heilige doop aan: - 
 - Miran Lever 
- Fender Luca Stijkel 
- Romijn Anaïs Treffers 
 
Zegenlied: Psalm 134: 3 (OB)  
3 Dat 's HEREN 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 Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat 
 
Slotlied: Op Toonhoogte 485  
de Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
de Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


