Liturgie
Doopdienst 15 mei 2022
in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden
Voorganger: ds. M. van Dam

Dopelingen:
Fem ten Hoor
Sifra Flier
Mats de Vente

Welkom en mededelingen
Zingen: Weerklank 421 (2x zingen)
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 116:1 en 7
1.God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
7.Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,
Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden?
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden,
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan.
Wet (samenvatting)
Zingen: Psalm 116:10
10.Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
Lezing doopformulier
Zingen: “Wonderlijk”van Sela (terwijl de kinderen worden binnengebracht)
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin,
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond.
U schreef het in uw boek;
U kent mij.

(refrein)
Wonderlijk, zoals U mij kent.
Zo volmaakt is uw liefde Heer.
Toets mijn hart; ik wil de weg gaan die U wijst.
Leven met U, altijd.
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben
is wonderlijk gemaakt, uit liefde.
U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering
wordt door U gehoord.
U kent mij.
(refrein)
Wie ben ik zonder U
U bent om mij heen.
Waar ik ga houdt U mij vast.
Doopvragen
Kindermoment
Doopbediening
Vraag aan gemeente
Toezingen: Psalm 134:3
3.Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.
Gebed
Schriftlezing: 1 Kor. 1:10-25
Zingen: Kinderlied OTH 497
(Refrein)
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet. (2x)

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.
(Refrein)

Zingen: Weerklank Psalm 19:3
Volkomen is Gods woord. / ’t Verkwikt elk die het hoort
en deze wet begeert,
daar Gods getuigenis / hem die nog inzicht mist,
de ware wijsheid leert.
Hoor naar het woord van God. / Volmaakt is zijn gebod,
betrouwbaar, rein en heilig.
Zijn woord, dat ons verlicht / en onze voeten richt,
geleidt ons vast en veilig.
Preek
Zingen: Psalm 119:9
9.Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.
Dankgebed en voorbede
Zingen: Weerklank 441:1, 2 en 4
1.Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
4.Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Zegen

2.Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

