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Samenzang lied 223, 1,2 en 4 (ev.ldb.) 

Ga niet alleen door 't leven, 
die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, 
ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, 
daar is zoveel geween 
en zoveel leed te dragen.) 2x 
Ga niet alleen!    ) 
 
Ga niet alleen; uw Koning 
wil komen in uw hart. 
Ach, geef het Hem ter woning, 
hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen 
als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurende ogen,) 2x 

naar Jezus heen!        )  
 

Welzalig, die 't ervaren, 
dat Hij hun alles is; 
dan kennen z' in gevaren 
bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in zijn armen 
door alle nood hen heen. 
Wie steunt op Zijn ontfermen ) 2x 
is nooit alleen!          ) 

 
Samenzang lied 210 (jdh) 

 Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 
 kom nu tot Hem, die redding u biedt, 
 die ook voor u de hemel verliet, 
 hoor naar Zijn roepstem kom! 
 refrein: 
 Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon, 
 van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon; 
 als zij vergaad’ren rondom de troon, 
 daar waar de eng’len staan.  
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 “Laat kind’ren komen”, zo klonk Zijn stem; 
 spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
 o, luister naar die lief’lijke stem: 
 toef langer niet, maar kom! (refr.) 
 
 Wil toch bedenken: Hij is nabij; 
 volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
 Luister, Hij spreekt tot u en tot mij: 
 “Komt tot Mij, zondaars, komt!” (refr.) 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 378 (ev.ldb.) 

Vader, ik aanbid U, 
'k leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 
 
Jezus, ik aanbid U, 
'k leg mijn leven voor U. 
Halleluja.  
 
Heil'ge Geest, ik aanbid U, 
'k leg mijn leven voor U. 
Halleluja. 

 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied/Psalm 139b (nw.ldb.) 
 Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
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 refrein:  

 Heer, U bent altijd bij mij, 
 U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij 
 en om mij heen.    
 Heer, U bent altijd bij mij, 
 U legt uw handen op mij 
 en U bent voor mij en naast mij 
 en om mij heen, elke dag. 
 
 Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. (refr.) 
 

Gebed 
 
Bijdrage kindernevendienst: SPECIAAL VOOR HEM 
(de nieuwe schepping – heilig leven) 
 
Samenzang lied 433 (ev.ldb.) 

God die alles maakte, 
de lucht en ’t zonlicht blij, 
de hemel zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 
 
God die ’t gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 

 
God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duist’re wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 
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Bediening van de doop 
- inleidende woorden 
 
- Samenzang ‘dooplied’ (mel. lied 299 ev.ldb.) 
  (onder het zingen van dit lied komt Micha de kerk binnen) 

 Micha, mag je voortaan heten, 
 zoals eerder de profeet. 
 ‘Wie ’s als God?’ ‘k zou ’t echt niet weten! 
 Help dan mee, dat elk dit weet.  
 Door het water vroeg of later 
 kom je dicht bij het geheim. 
 In de hoge hemel staat er 
 dat je kind van ’t licht mag zijn. 
 
- beantwoorden van de doopvragen 
 
- Samenzang lied 617 (opw., filmpje op scherm) 
 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. 

 
- doop 
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- Samenzang(staande) lied  376, 1 en 2 (ev.ldb.)   

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 

 
- antwoord van de gemeente 
- overhandiging van de doopkaars door de kindernevendienst 
 
Samenzang lied 63 (opw.kids, schermlied) 

 Hou je aan de regels, anders maak je brokken. 
 Hou je aan de regels, en kijk goed uit je doppen. 
 Hou je aan de regels, anders gaat het fout. 
 Hou je aan de  regels, dat geldt voor jong en oud. 
 
 De vader van m’n vriendje heeft een hele stoere bak. 
 Met spoilers, brede bandjes, automaat en kanteldak. 
 Hij reed laatst veel te hard en heeft de bocht toen niet gezien. 
 Nu zit ‘ie met een schade van een “mielletje” of tien. 
 
 Gisteren na schooltijd ging ik even naar de stad. 
 En heb toen bij de speelgoedzaak een barbiepop gejat. 
 Ik werd helaas betrapt en kreeg meteen proces verbaal. 
 En stond toen met een rooie kop, vreselijk voor paal. 
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 Fikkie stoken vind ik echt het mooiste wat er is. 
 Maar de laatste keer toen ging het wel een beetje mis. 
 Het leek eerst zo onschuldig met alleen die oude krant. 
 Maar nu is het schuurtje tot de grond toe afgebrand. 
 
 De bijbel is het boek van onze God die eeuwig leeft. 
 En daarin kun je lezen dat ook Hij ons regels geeft. 
 Als wij daaraan gehoorzaam zijn en doen wat Hij ons zegt. 
 Dan komen we uiteindelijk toch nog goed terecht. 
 
(onder het zingen van dit lied worden de namen van de dopeling 
 in het doopboek geschreven; de kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Lezen: Johannes 2 vers 13 t/m 22 
   1 Korinthiërs 6 vers 19-20 
 
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. 
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Verkondiging: SPECIAAL VOOR HEM 

 
Samenzang lied/Psalm 73, 9 en 10 (nw.ldb.) 
 Nu blijf ik bij U voor altijd, 
 God die mij troost, die bij mij zijt, 
 mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
 die mij in liefde houdt omvangen. 
 Gij neemt mij bij de rechterhand, 
 Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
 uw wijsheid is het die mij leidt 
 en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
 Wie heb ik in de hemel, Heer, 
 behalve U, mijn troost en eer? 
 Wat kan op aarde mij bekoren? 
 Alleen bij U wil ik behoren. 
 Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
 toch zal ik, God, voor U bestaan, 
 wie ik mijn leven toevertrouw, 
 Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
- Dankgebed en voorbede 
- Inzameling van de gaven: (gemeente en handen samen voor Angola) 
 
Samenzang lied 939 (nw.ldb.) 
 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
 stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.  
 Door golven heen, door storm en nacht 
 leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
 Uw vrede diep, uw liefde groot 
 verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
 Mijn vaste rots, mijn fundament, 
 U bent de grond waarop ik sta. 
 
 U werd een mens, U daalde neer 
 in onze pijn en schuld en strijd. 
 U droeg de last, verrezen Heer 
 die ons van elke vloek bevrijdt: 
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 U sloeg de zonden aan het kruis 
 en brengt ons bij de Vader thuis; 
 want door uw bloed, uw levenskracht 
 komen wij vrij voor God te staan. 
 
 Van eerste kreet tot laatste zucht 
 leef ik in U, en U in mij. 
 Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
 niets is er dat mij van U scheidt. 
 Want U regeert, U overwint, 
 U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
 Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
 bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 354 (ev.ldb.) 

Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. 
Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd. 
Kroont Hem, kroont Hem, engelen, vol van zijn glorie. 
Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid. 
Als een herder draagt Hij ons in zijn armen, 
waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft. 
refrein: 

Prijst Hem, prijst Hem, om zijn geweldige grootheid. 
Prijst Hem, prijst Hem, alles wat adem heeft. 
 
Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. 
Om ons dwalen droeg Hij een doornenkroon, 
onze hoop, van wie wij verlossing verwachten. 
Kroont Hem, kroont Hem, Jezus de Mensenzoon. 
Als een offerlam heeft Hij de schuld gedragen. 
Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft. (refr.) 
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Prijst Hem, prijst Hem, Jezus de machtige Redder. 
Laat de hemel jubelen tot zijn eer. 
Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren. 
Kroont Hem, kroont Hem, Priester, Profeet en Heer. 
Als Hij wederkomt, schitterend in zijn glorie, 
Buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft. (refr.2x) 

 
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: Lijden en zegen 
Muzikale medewerking: To You uit Epe o.l.v. Henk v.d. Maten. 
 
 

 
  
 


