
 

Liturgie voor de morgendienst op 6 november 2022 

 
 

Tijdens deze dienst ontvangt 

 

Thijmen Ezra Hillenga 

 

het teken en zegel van de heilige doop. 
 

 
 

 

Voorganger: Ds. J.R. Bulten 

Organist: Br. A. Wieske 

m.m.v. The Ambassadors 

 
 
 

  



Welkom en mededelingen 
 
Staande zingen: Nieuwe Liedboek 216: 1, 2, 3  
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingen de vogels, geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet het is goed. 
 
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Opwekking 123  
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 

Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
(refrein) 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 



Wetslezing  
 
Zingen: Psalm 103: 3 en 5 (NB) 
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Lezing van het doopformulier  
 
Zingen: Sela: Zegen voor de kinderen (band)  
God geeft leven, kwetsbaar leven 
Naar Zijn beeld gevormd. 
Hij bedacht jou en Hij heeft je 
Toevertrouwd aan ons. 
 

Hier in Gods gemeente 
Leggen wij op jou Zijn naam, 
Geven wij je terug aan Hem, 
Die jou heeft doen bestaan. 

In het volste Godsvertrouwen 
Zegenen wij jou. 
Hij zal met je meegaan 
Alle dagen; Hij is trouw. 
 
Stellen van de doopvragen 
 
Kinderen komen naar voren 
 
Zingen: Opwekking Kids 185 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht  
over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 
Doop van Thijmen Ezra Hillenga 
 



Staande zingen: Psalm 105: 5 (OB)  
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. 
 
Vraag aan de gemeente 
 
Zingen: Opwekking 736  
In deze gemeente, Gods huisgezin, 
word je nu welkom geheten. 
Een heel nieuw leven, een mooi begin, 
je mag je geborgen weten. 
  
Refrein: 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam 
met liefde, gezondheid en kracht. 
Wij zegenen jou in Jezus’ naam, 
Hij is je helper bij dag en nacht. 
  
Tussen de mensen hier, groot en klein 
mag jij je leven beginnen. 
Wij willen jouw broers en zussen zijn 
en veel van je houden - kom binnen. 
(Refrein) 
  
Bridge: 
En komt er vreugde, verdriet of pijn, 
we willen er voor je zijn. 
(Refrein) 
  
Kinderen 0-4 naar de oppas 
 
Schriftlezing: Ezra 7: 1 - 10 (HSV) 
 
Zingen: Psalm 121: 1, 4 (NB) (orgel) 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren.



Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 119: 1, 3 (DNP) (orgel) 
Als je de weg van Gods geboden gaat, 
je voeten in het rechte spoor blijft zetten, 
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat, 
vind je geluk dankzij zijn goede wetten. 
Een zegen is wat in uw regels staat; 
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten. 
 
Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt; 
het houdt je zuiver in je jonge jaren. 
Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht. 
Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren; 
ik wil niet ongehoorzaam zijn en slecht. 
HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren. 
 
Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (tijdens collecte wordt gespeeld: Je bent meer dan een wonder)  
 
Zingen: Opwekking 849 (De goedheid van God) (band) 
Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God 
 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
(refrein) 
 
  



Bridge (2x) 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
leg ik voor U neer.  
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij. 
(refrein 2x) 
 
Zegen 
 


