Liedblad voor de morgendienst van 9 mei om 10.30 uur dorpskerk
Predikant: ds. van Dam -- bediening Heilige Doop
In deze dienst worden gedoopt:
Job Verhoek
Selia Sophia Elma Eghuizen
Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 5 en 6 (andere tekst)
5. U vormde mij tot één geheel;
U weefde ieder lichaamsdeel.
Het is te groot voor mijn verstand:
ik ben een wonder van uw hand.
Ik prijs U, HEER, het blijft mij raken
hoe kunstig U mij wilde maken.

6. Toen U mij schiep, onooglijk klein,
doorzag U al wie ik zou zijn.
Mijn toekomst was een open boek.
God die mij vindt, God die ik zoek,
uw denken is voor mij verborgen,
toch ben ik bij U, elke morgen.

Wetslezing
Zingen: OTH 239: 1 en 2
1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
2. Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
’t Is een stroom van uw genade,
waar ’k U steeds ontmoeten mag.

Refrein
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
’k wil U daar ontmoeten, Heer.

Lezing van het doopformulier
Gebed
Zingen: Psalm 105: 5
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,

Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Beantwoording van de doopvraag
Kindermoment
Doopbediening
Gemeente beantwoord doopvraag
Toezingen: Psalm 134: 3 (staande)
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
Schriftlezingen: Mat 4: 18 - 22 en Mat. 28: 16 - 20
De eerste discipelen
18En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die
Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij
waren vissers.
19En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.
20Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.
21Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus,
de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader
Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen.
22Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.
Mattheüs 28:16 – 20
De opdracht aan de discipelen
16En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg
waar Jezus hen ontboden had.
17En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in
acht te nemen.
20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Zingen kinderlied: OTH 534
1. Jezus, open mijn oren.
Leer mij uw stem te verstaan.
Leer mij uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om uw licht te verspreiden,
uw naam te belijden.
Leer mij uw stem te verstaan.

2. Jezus, open mijn ogen.
Leer mij de mensen te zien,
zoals U ze ziet uit de hoge.
U bent de Heer die ik dien.
Om uw liefde te geven
aan wie met mij leven.
Leer mij de mensen te zien.

3. Jezus, ik open mijn handen.
Leer mij een zegen te zijn.
Maak mij een hulp voor de and’ren
die leven met honger en pijn.
Om aan wie U niet kennen
genezing te brengen.
Leer mij een zegen te zijn.
Preek over Mattheüs 28: 19 ‘bij Jezus op school’
Zingen: Psalm 86: 6
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
Dankgebed
Zingen: Psalm 108: 2
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem de volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.
Zegen

