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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 19 juni 2022  
Voorganger: Ds. M. van Leeuwen 
Organist: Kees Ploeger 
Thema:  
 
Welkom/ afkondigingen 
 
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.                    
 
Votum en groet 
 
Stil gebed 
 
Aanvangstekst: Romeinen 8 :15 
 
Doopbrief ouders Ilse 
 

Liedboek 293 :1-4 (Wat de toekomst..) 
1.Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
  
2.Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
  
3.Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
  
4.Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
 Wetlezing: Efeze 6 :1-4 
 
      Psalm 25 :3 (NB) 
        3.Denk aan ‘t vaderlijk meedogen,  
        Heer, waarop ik biddend pleit: 
        milde handen, vriendlijk’ogen 
        zijn bij U van eeuwigheid. 
        Denk toch aan de zonde niet 
        van mijn onbedachte jaren! 
        Heer, die al mijn ontrouw ziet,  
        wil mij in uw goedheid sparen. 
 
 Gebed  
 

Lezing door een gemeentelid 
 

Bijbellezing: 2 Timotheüs 1 :11-13 
 
 Kindermoment 
 
            Psalm 89 :3 en 7 (OB) (De hemel loof..) 

3.De hemel looft, o HEER', Uw wond'ren dag    
en nacht,  
Uw waarheid wordt op aard' de glorie 
toegebracht; 
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  LIEDERENBLAD 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;  
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen?  
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,  
Wie hunner is, o HEER', met U gelijk te schatten?  
 
7.Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!  
Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk 
Aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt 
hen in 't lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,  
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord 
verhogen. 
 
Verkondiging: 2 Timotheüs 2 :11-13 
 
Opwek. 770 (Ik zal er zijn)                                      
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. 

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 : 

Doopbrief ouders Fleur 
  
Lezen doopformulier 

 
Doopbrief ouders Vivienne 

 
 
 
 
 
 

Bij binnen brengen (Meer dan een wonder) 
Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 
Nooit gedacht, zo perfect en klein. 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 
Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Vragen doopouders 

 
Doop 

 
Psalm 134 :3  

 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'! 
 
 OTH. 488 (Diep, diep, diep..) 
 Diep, diep, diep als de zee, 

hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd 
als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou en mij. 
’t Is net zo diep, diep, 
diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd 
als het water blauw 
is Jezus’ liefde voor jou. 

 
Dankgebed en voorbeden 

 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 

 
Slotlied: LB. 217 :2 en 4 (Jezus leeft) 
2.Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, - 
dit is al waar ik op bouw. 

 
4.Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
`Gij zijt al waar ik op bouw!' 

 
Zegen  


