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Samenzang lied 167 (ev.ldb.) 

Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 

 
Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond. 
Wees Gij met mij één in uw heilig verbond: 
Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind, 
dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt. 
 
Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild, 
mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt. 
Uw Naam is mijn toren, waar ‘k veilig vernacht; 
o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht. 
 
Ik zoek geen rijkdom, voorbijgaande eer, 
want Gij zijt mijn schat en mijn erfdeel, o Heer! 
Wees Gij, Soevereine, mijn Eerste altijd; 
mijn hart, wees uw Hoeder geheel toegewijd. 
 
Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, 
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 
 

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. 
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 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. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 372 (ev.ldb.) 
(lied en refrein 2x zingen, daarna refrein nog 1 x herhalen) 

 Mijn Jezus, mijn Redder, Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk,  
vol zijn van uw liefde Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn trooster,  
veilige toren van kracht, 
adem en stem, al wat ik ben  
brengen U voortdurend eer. 
refrein: 

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing voor de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van uw Naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 
Bemoediging en groet 
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Samenzang lied/Psalm 105, 1 en 3 (nw.ldb.) 
 Loof God de Heer, en laat ons blijde 
 zijn glorierijke naam belijden. 
 Meld ieder volk en elk geslacht 
 de wonderen die God volbracht. 
 Gij die van harte zoekt de Heer, 
 verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 

 God, die aan ons zich openbaarde, 
 regeert en oordeelt heel de aarde. 
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
 tot in het duizendste geslacht. 
 ’t Verbond met Abraham zijn vrind 
 bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Gebed 
 
Bediening van de doop 
 
- inleidende woorden 
 
- Samenzang ‘dooplied’ (mel. lied 218 ev.ldb.) 
  (onder het zingen van dit lied komen Levi en Thijs de kerk binnen)  

 Levi, naam die ons herinnert aan een stam uit Israël. 
 Dienstbaar in en rond de tempel, alle mensen zijn in tel. 
 Laat dit teken van het water, tot jou spreken elke dag.  
 Dat de band met God, je Vader, telkens ook weer groeien mag. 
 

 Thijs, jij kind van God gekregen, ga met God, Hij wijst waarheen. 
 God omringt je met zijn liefde, Hij laat jou geen dag alleen. 
 Laat dit teken van het water, tot jou spreken elke dag. 
 Dat de band met God, je Vader, telkens ook weer groeien mag. 
 
- beantwoorden van de doopvragen 
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- Samenzang lied 91 (opw.) 

 Jezus houdt van alle kleine kinderen.  
 Jezus houdt van alle kleine kinderen. 
 Jezus houdt van alle kleine kinderen.  
 Alle kleine kinderen mogen komen. 
 Een kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, 
 vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, 
 zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen, 
 alle kleine kind'ren mogen komen. 
 
- doop 
 
- Samenzang(staande) ‘doopzegenlied’  (mel. lied 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 geef 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 kindernevendienst 
 
Samenzang: ‘Ik vind het fijn om je vriend te zijn’ (schermlied) 

 Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn, 
 zeg me waar ik helpen kan. 
 Ik ben nooit te klein om een vriend te zijn, 
 dus vraag gerust of ik helpen kan. 
 
 Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend, 
 Jezus helpt mij elke dag. 
 En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn, 
 en dat ik jou helpen mag. 
(onder het zingen van dit lied worden de namen van de dopelingen 
 in het doopboek geschreven; de kinderen gaan naar de nevendienst) 
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Lezen: Job 2 
 
Samenzang lied 617 (opw.) 
 Een machtig Maker formeerde mij 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. 
 
Lezen: Johannes 15 vers 9 t/m 17 
 
Samenzang lied 705 (nw.ldb.) 
 Ere zij aan God, de Vader, 
 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de heilige Geest, de Trooster, 
 de Drie-enige in zijn troon. 
 Halleluja, halleluja, 
 de Drie-enige in zijn troon! 
 
 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
 ons van alle smet bevrijdt, 
 eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
 koningen in heerlijkheid. 
 Halleluja, halleluja, 
 ere zij het Lam gewijd. 
 

 Ere zij de Heer der engelen, 
 ere zij de Heer der kerk, 
 ere aan de Heer der volken; 
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 aarde en hemel looft uw werk! 
 Halleluja, halleluja, 
 loof de koning, heel zijn kerk! 
 
 Halleluja, lof, aanbidding 
 brengen engelen U ter eer, 
 heerlijkheid en kracht en machten 
 legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja, 
 lof zij U der heren Heer! 
 
Verkondiging: IK HEB EEN VRIEND 
 
Samenzang lied 299 (ev.ldb.) 

Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij 't al niet brengen 
in 't gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt. 
 

 Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg. 
Dierb're Heiland, onze toevlucht, 
Gij zijt onze hulp en borg! 

  



 Als soms vrienden ons verlaten, 
 gaan wij biddend tot de Heer; 

in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en Open Doors) 
 
Samenzang lied 423 (nw.ldb.) 
 Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
 ga met uw licht voor ons uit! 
 Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
 ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
 ga met uw licht vóór hen uit! 
 Al onze vrienden wensen wij vrede: 
 ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
 Voor alle mensen op onze weg: 
 vrede en goeds in elk huis! 
 Voor al wie kwamen onder dit dak: 
 ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 11 (opw.) 
 Jezus sprak hier op aard': Mensen kom tot Mij, 
 dat is Mij alles waard, Ik maak waarlijk vrij. 
 refrein: 

 Er is een Heer. Er is een Heer. Er is een Heer. Er is een Heer.       
 Alleen Hij wacht, totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 
 
 Stel niet uit. Zeg tot Hem: wees nu ook mijn Heer. 
 Luister steeds naar zijn stem, Hij geeft leven weer. (refr.) 
 
 Spoedig komt Christus weer. Heel de schepping buigt 
 vol ontzag zich terneer. Hij is aller Heer. (refr)  


