Liedblad voor de morgendienst van 30 mei 2021 in de
Oosterholthoeve te IJsselmuiden om 09.30 uur
Predikant: ds. M van Dam -- bediening Heilige Doop
In deze dienst worden gedoopt:
Roël Prins, Thije van der Spek
Jaëlla Kisjes en Iwan Meuleman
Voorzang: Psalm 100: 1, 2 en 4
1. Juicht,aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2. De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
4. Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Weerklank 443: 1, 2, 3 en 4
1. 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’.
2. 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.

3. 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.
4. ‘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’.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank 443: 5 en 6
5. O 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.
6. ‘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’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Doopformulier
Zingen: Psalm 105: 5 (de dopelingen worden binnengebracht)
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.:3
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Beantwoorden van de doopvragen
Zingen: Kinderlied OTH 530
1.Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
In die van onze Heer.

2.Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

3.Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Kindermoment (kinderen mogen bij het doopvont komen zitten)
Doopbediening
Gemeente beantwoordt doopvraag
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.
Dankgebed en gebed om opening van het Woord
Schriftlezing: Hand. 2: 36 - 47
36Laat

dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus
gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.
De eerste bekeerden
37En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de
andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
38En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen.
39Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de
Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de
woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
41Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend
zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van
het brood en in de gebeden.
43En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de
apostelen gedaan.
44En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat
ieder nodig had.
46En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis
brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk.
En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Zingen: Psalm 22: 14 en 16 (tijdens voorspel worden de dopelingen de kerk uitgebracht en de
kleine kinderen naar oppas+)

14. Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen

Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,
Tot Hem bekeerd.
16.Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid,
om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden.
Preek
Zingen: Weerklank 487
1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

2.Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

4.Jezus, op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Dankgebed en voorbede
Samenzang: Psalm 89: 7 en 8
7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.
Zegen

