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Samenzang lied 37, 1,3 en 8 (ev.ldb.) 
 Prijs de HEER met blijde galmen, 
 Gij mijn ziel, hebt rijke stof; 
 'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
 vrolijk wijden aan zijn lof. 
 'k Zal zo lang ik 't licht geniet, 
 Hem verhogen in mijn lied!  
 Hem verhogen in mijn lied!  
 
 Zalig hij, die in dit leven, 
 Jakobs God ter hulpe heeft; 
 hij, die door de nood gedreven, 
 zich tot Hem om troost begeeft; 
 die zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
 vestigt op de HEER, zijn God. 
 Vestigt op de HEER, zijn God.  
 
 't Is de Heer van alle Heren, 
 Sions God, geducht in macht, 
 die voor eeuwig zal regeren 
 van geslachte tot geslacht. 
 Sion, zing uw God ter eer; 
 prijs Zijn grootheid, loof de HEER.  
 Prijs Zijn grootheid, loof de HEER.  
  
Samenzang lied 86 (opw. kids, beeldscherm) 
 refrein: 

 Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
 Veilig ben ik bij Hem. 
 Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
 Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben. 
 
 Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet. 
 Is het soms net alsof niemand me ziet. 
 Net of er niemand meer is die me mist. 
 Dan mag ik weten dat Jezus er is. (refr.) 
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 Als ik door anderen soms wordt gepest. 
 Zeggen ze: ’Nee, jij hoort niet bij de rest.’ 
 Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
 Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. (refr.) 
  
 Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek. 
 Wat er gebeurt dat begrijp je dan niet. 
 Hij zal je helpen, Hij is altijd trouw. 
 Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij jou. 
 refrein: 
 Jij bent veilig in Jezus’ armen. 
 Veilig ben jij bij Hem. 
 Jij bent veilig in Jezus’ armen. 
 Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent. 
  
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 226 (ev.ldb.) 
 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 dicht bij 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 door de kracht van uw liefde. (refr.) 

 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde.      
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Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied 733 (opw.) 
 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein:    

 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 
  
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.2x) 

 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Gebed 
 
Bediening van de doop 
- inleidende woorden 
 
- Samenzang ‘dooplied’ (mel. lied 801 nw.ldb.) 
  (onder het zingen van dit lied komen Mae, Tess en Floris de kerk binnen)  

 
Welkom Mae hier in ons midden 

 met een naam die heel veel zegt. 
 Bitterheid en grootste dingen: 
 God brengt mensen toch terecht. 



               -4- 

 
 Tess, breng warmte onder mensen, 
 zoek die warmte bij de Heer. 
 Jij mag je bevoorrecht weten 
 en gezegend, keer op keer. 
 
 Floris zul jij voortaan heten. 
 God die zoveel van jou houdt, 
 zal jou nu en nooit vergeten: 
 ‘vaste rots’ waarop jij bouwt. 
 
- beantwoorden van de doopvragen 
 
- Samenzang lied 599 (opw.) 

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. (refr.2x)  

 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
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- de jeugdouderling schenkt het doopwater 
- vraag aan de ouders om de namen van hun kind te noemen 
- Doop 
 
- Samenzang (staande) ‘doopzegenlied’ (mel. 465 ev.ldb.) 

Gods zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Je bent vandaag gedoopt: er is een nieuw begin. 
Woon hier en overal, de wereld is voor jou. 
Het water van de doop is teken van Gods trouw. 
 
Gods zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Blijf altijd dicht bij Hem, Hij geeft je leven zin. 
Kom vaak hier in Gods huis, hier kijkt Hij uit naar jou. 
En geef God later zelf, jouw eigen woord van trouw. 

 
- antwoord van de gemeente 
- overhandiging van de doopkaars door de jeugdouderling 
 
Samenzang lied 166 (opw. kids, beeldscherm) 

 Natuurlijk is het fijn als je sterk bent, 
 dat je slim bent en zo snel als een haas, 
 zodat je altijd heel vlug klaar met je werk bent 
 en dat het goed is; compliment van de baas. 
 refrein: 

 Maar als je Jezus kent, dat is nog veel fijner 
 dan wat je kunt of bent of ooit hebt  geleerd. 
 In verhouding wordt dat allemaal kleiner, 
 want Hij is groter, sterker, sneller, rijker  

dan ooit iemand van zichzelf heeft beweerd. 
 
Je mag blij zijn als je heel goed kunt zingen 
of heel goed speelt op een bepaald instrument; 
creatief bent bij het maken van dingen 
of een taal spreekt die haast niemand hier kent. (refr.) 
 
Het is geweldig als je heel hard kunt lopen 
goed kunt schaatsen, fietsen, noem maar wat op.  
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 En dat je geld hebt om van alles te kopen, 
 en als het zo doorgaat, zit je snel aan de top. (refr.2x) 
 
(onder het zingen van dit lied worden de namen van de dopelingen 
 in het doopboek geschreven; de kinderen gaan naar de kindernevendienst) 

 
Lezen: Openbaring 5 vers 6 t/m 14 
 
Samenzang lied 405 (nw.ldb.) 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
   vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
  Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
   werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
   Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
   al uwe engelen, onvolprezen Heer. 
 
  Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
   geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
   Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
   één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
   hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Verkondiging: EEN OPEN BOEK 
 
Samenzang lied 412, 1,3 en 6 (nw.ldb.) 
 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
 Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
 U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen, 
 onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
 Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
 wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren! 



               -7- 

 
 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
 Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
 Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
 ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
 U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
 U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
 Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
 geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen: 
 ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen! 
 Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
 zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (Gemeente en Binnenlandsdiaconaat) 

 
Samenzang lied 418, 1,2 en 3 (nw.ldb.) 
 God, schenk ons de kracht 
 dicht bij U te blijven, 
 dan zal ons geen macht 
 uit elkander drijven. 
 Zijn wij in U een, 
 samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen 
 lachen en geween. 
 
 Niemand kan alleen, 
 Heer, uw zegen dragen; 
 zegen drijft ons heen 
 naar wie vrede vragen. 
 Wat Gij schenkt wordt meer 
 naar gelang wij delen, 
 horen, helpen, helen, – 
 vruchtbaar in de Heer. 
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 Vrede, vrede laat 
 Gij in onze handen, 
 dat wij die als zaad 
 dragen door de landen, 
 zaaiend dag aan dag, 
 zaaiend in den brede, 
 totdat in uw vrede 
 ons hart rusten mag. 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 275,1,3 en 4 (ev.ldb.) 

‘k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van genâ, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht, 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht! 

 
'k Heb geloofd in U, wien d' aarde 
met haar doornen heeft gekroond, 
maar die nu, gekroond met ere, 
aan Gods rechterzijde troont; 
U, aan wiens doorboorde voeten 
eenmaal in het gans heelal, 
Heer, daarboven, hier beneden, 
alle knie zich buigen zal. 

 
Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, 
daarom zing ik U ter eer, 
's werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in Uw kracht, 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.   
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Bij de uitgang kunt u de doopouders feliciteren en bemoedigen. 
 
De volgende doop (en belijdenis) dienst is op zondag 11 november,  
10.00 uur. 

 
  

 
 
 


