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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.  (2x) 
  
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.  
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 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. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 278 (ev.ldb.) 

Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein 
bij Mij binnen lopen. 
 
Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 

 bij Mij binnen lopen. 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied (psalm) 68, 7 en 12 (nw.ldb.) 
 God zij geprezen met ontzag. 
      Hij draagt ons leven dag aan dag,  
      Zijn naam is onze vrede. 
      Hij is het die ons heeft gered,  
      die ons in ruimte heeft gezet  
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      en leidt met vaste schreden. 
      Hij die het licht roept in de nacht,  
      Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
      dat wordt ons niet ontnomen. 
      Hij droeg ons door de diepte heen,  
      de Here Here doet alleen 
      ons aan de dood ontkomen. 
 
 Gij mogendheden, zing een lied,  
      zing Hem die koninklijk gebiedt,  
      hier en in alle landen. 
      Hij heft zijn stem, een stem van macht – 
      uw sterkte zij Hem toegebracht,  
      strek tot Hem uit uw handen. 
      Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
      staan wakend over Israël,  
      geen wankeling gedogend. 
      Doorluchtig is uw majesteit,  
      geef aan uw volk standvastigheid,  
      o Here God hoogmogend. 
 
Gebed 
 
Bediening van de doop 
- inleidende woorden 
 
- Samenzang ‘dooplied’ (mel. 801 nw.ldb.) 
(onder het zingen van dit lied komen de dopelingen de kerk binnen) 

 Welkom Niek hier in ons midden, 
 bij het water van de doop. 
 God verbindt zich aan jouw leven: 
 liefde en geloof en hoop. 
 
 Welkom Noortje zingen allen, 
 jou van ganser harte toe. 
 Dat Gods liefde steeds mag schijnen. 
 Liefde delen maakt nooit moe.      
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 Welkom Lotte, mag jij wezen, 
 schuil maar bij ons in de kring. 
 God beschermt je met zijn vleugels, 
 dat is jouw verzekering. 
 
 Sienna, uit Gods Hand ontvangen, 
 ben je welkom, deze dag. 
 Gods genade wil beschermen: 
 Dat Hij voor jou zorgen mag! 
 
- beantwoorden van de doopvragen 
 
- Samenzang lied 445 (ev.ldb.) 

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat. 
Onder haar vleugels, waar het veilig zat. 
Tegen regen, tegen zonneschijn. 
Heer zo wil ik bij U zijn. 
refrein: 
In de schaduw van uw vleugels 
 wil ik schuilen, wil ik schuilen, 
 in de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, o Heer. 
 
tussenzang 

 U bent mijn toevlucht  
 U bent mij sterkte, 
  U bent mijn schuilplaats,  
 U, o Heer. (refr.) 
  

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat. 
Onder haar vleugels, waar het veilig zat. 
Zoals dat kuikentje, klein en teer, 
wil ik schuilen, o Heer. 

 
- doop  
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- Samenzang(staande) lied 360, 2 en 3 (jdh, is psalm 134, o.b.) 
 Heft uwe handen naar omhoog, 
 slaat naar het heiligdom uw oog 
 en knielt eerbiedig voor Hem neêr; 
 looft, looft nu aller heren Heer. 
 
 Dat 's Heren zegen op u daal', 
 Zijn gunst uit Zion u bestraal': 
 Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
 looft, looft dan aller heren Heer. 
 
- antwoord van de gemeente 
- overhandiging van de doopkaars door de kindernevendienst 
 
Samenzang (schermlied)  ‘Mijn God is zo g-o-e-d’ 
 Mijn God is zo g-o-e-d 

Hij wijst mij de juiste w-e-g 
ik geef Hem mijn hele h-a-r-t 
Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e 
refrein: 
Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 
als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
 
Ik lees in Zijn w-o-o-r-d 
ik praat met Hem elke d-a-g 
Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t 
want je bent mijn lieve k-i-n-d. (refr. 2x) 

         
 Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 

als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
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 en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer!  

 Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
 
(na het zingen van dit lied worden de namen van de dopelingen 
 in het doopboek geschreven; de kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Lezen: Lucas 17 vers 11 t/m 19 
 
Samenzang lied 911, 1,2 en 4 (nw.ldb.) 
 Rots waaruit het leven welt, 
 berg mij voor het wreed geweld; 
 laat het water met het bloed 
 dat Gij stort in overvloed 
 als een bron van Sion zijn, 
 die ontspringt in de woestijn. 
 
 Niet de arbeid die ik lijd, 
 niet mijn ijver en mijn strijd, 
 niet mijn have en mijn goed 
 komt uw eisen tegemoet, 
 ook mijn tranen en verdriet 
 zijn voor niets, redt Gij mij niet. 
 
 Wat ik in mijn handen houd 
 is uw kruis tot mijn behoud. 
 Gij die naakten overkleedt, 
 die tot redding zijt gereed, 
 die melaatsen rein doet zijn, 
 kleed mij, red mij, maak mij rein. 
 
Verkondiging: GELOOF DAT REDT 
 
Samenzang lied 905,1,3 en 4 (nw.ldb.) 
 Wie zich door God alleen laat leiden, 
 enkel van Hem zijn heil verwacht, 
 weet Hem nabij, ook in de tijden  
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 die dreigend zwart zijn als de nacht. 
 Want wie op God alleen vertrouwt, 
 heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
 en leef uw leven opgewekt. 
 Laat Gods genade u genoeg zijn, 
 die voor u uit zijn sporen trekt. 
 Hij is het zelf die ons voorziet; 
 wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 
 Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
 doe wat uw hand vindt om te doen. 
 Weet dat de hemel zelf u zegent, 
 u brengt naar weiden fris en groen. 
 Wie zich op God alleen verlaat, 
 weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en onderhoud) 
 
Samenzang lied 770 (opw.) 
 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’. 
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 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. 
 
 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. (refr.)      
 
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk 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!  
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Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

 
Bij de uitgang kunt u de doopouders feliciteren en bemoedigen. 
 
 
Vanavond is er om 19.00 uur een Heerde-Zingt-Op-Zondag dienst. 
Thema: Zingende Gezegend met als sub-thema: Israëls zegen. 
Muzikale medewerking: Arioso o.l.v. Jenny van Ark. 
 
 

 
    

 
 
 

 
 
 
 

 
 


