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  LIEDERENBLAD 
Zondagmorgen 9 oktober 2022  
Voorganger Ds. R. Kranen 
Doopdienst 
Organist/ Pianist  NielsTromp 
Thema: “Een stap met Christus” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Psalm 149 :1 en 3 (NB) 
1.Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
3.De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Genadeverkondiging  
 
Kindermoment  
 
Kinderlied: ELB. 462  
1.Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee, want ook jij hoort er bij. 
Zing en fluit! 
Roep het uit! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
2.Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je bruin bent of sproetig of blond. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij. 
Ben je ziek of gezond, kom erbij! 
Ook je stem 
is van Hem. 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

3.Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij, 
dat Hij jubelt met jou en met mij. 
Zing en fluit! 
Roep het uit! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Opwek. 617 (Een machtige Maker) 
Een machtig Maker 
formeerde mijn hart. 
Hij nam voor de tijd begon 
mijn leven in zijn hand. 
  
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
  
Ik heb een Vader, 
Hij noemt mij zijn kind. 
Hij laat mij nooit alleen, 
waarheen ik ook zal gaan. 
  
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
  
Hij kent je naam, 
Hij weet zelfs wat je denkt. 
Hij ziet jouw stil verdriet 
en luistert als je roept, 
en luistert als je roept. 

 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Marcus 10 :17 - 31 
 
Gezang 293 (Wat de toekomst brengen moge) 
Zo mogelijk op de melodie van “The Rose” 
Is aanvraag Rien en Wil Schuiteman, 6 oktober 40 
jaar getrouwd. 
 
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! 
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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. 
 
Verkondiging  
 
Opwek. 789 (Lopen op het water) 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U 
en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 
(Refrein) 
 
Geest van God,  
leer mij te gaan over de golven,      
in vertrouwen U te volgen,                           
te gaan waar U mij heen leidt.                        
Leid me verder  
dan mijn voeten kunnen dragen.     
Ik vertrouw op uw genade,                             
want ik ben in uw nabijheid.                          
 
(Refrein) 
 
Dooponderwijzing  

 
Zingen Geloofsbelijdenis (staande) ELB274 a 
1.Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 
onze Here, 
die ontvangen is van de heil'ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
Opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden, 
Ik geloof in de heilige Geest, 
Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 
Gebed  
 
Zingen/ Muziek “Ik wens jou” 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 
 
een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een 
schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet 
bang 
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in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
Doopgelofte 
 
Bediening van de Heilige Doop 
Jesper Hop 
Annelotte Stoffelina Johanna van de Steeg 
Joseph van Steinvoorn 
 
Zingen (staande) Psalm 139 :7 en 8 (LB) 
7.Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
8.Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Zegenbede over ouders en dopelingen 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ouderen pastoraat 
 
Slotlied: Gezang 75 :1 en 14  
1.U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
14.Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
Zegen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


