
Liturgie zondag 18 december 2022 Doop en belijdenis  
 
Thema:  Bij je naam geroepen 
 
Voorganger: ds. Joop van ’t Hof 
Gastvrouw: Hendrine Horden 
Orgel:  Jan Roth 
Muziekteam 
___________________________________________________________________ 
 

• Welkom en mededelingen  

• Adventskaars aansteken en gedichtje 

• Lied: Opwekking 717 –  Stil, mijn ziel wees stil  

• Stil gebed en votum en groet   

• Lied: Psalm 150, vers 1 en 2 – Looft God, looft hem overal  

• Inleiding op de doop  

• Gebed  

• Doopvragen aan doopouders 

• Doopvraag aan de gemeente 

• Kinderen komen naar voren: gesprekje over de doop  

• Bediening van de doop  

• Doopgebed  

• Zegenlied: Ik wens jou – Trinity  

• Kinderen gaan naar kindernevendienst 

• Lied: Opwekking 672 – Heerser over alle dingen  

• Bijbellezing: Jesaja 43: 1-7 en Jesaja 42:18-21  

• Preek: Bij je naam geroepen  

• Lied: Opwekking 727/PvN 16 – Ik val niet uit zijn hand  

• Belijdenis  

• Gebed en handoplegging  

• Luisterlied door vrienden/familie Sela – Alles voor Hem  

• Dankgebed en voorbeden  

• Collecte 

• Kinderen komen terug uit kindernevendienst 

• Lied: Opwekking 311 –  ‘k Heb geloofd en daarom zing ik  

• Zegen 
__________________________________________________________________ 
 
Liederen uit het liedboek, Nieuwe Psalmberijming, Sela en/of Opwekking 
 

• Welkom en mededelingen  

• Adventskaars aansteken en gedichtje 
 

• Lied: Opwekking 717 –  Stil, mijn ziel wees stil  
 

Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen 



 
-Refrein- 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
-Refrein- 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
wacht, wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
-Refrein-m  
 

• Stil gebed en votum en groet   
 

• Lied: Psalm 150, vers 1 en 2 – Looft God, looft hem overal  
 
1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

• Inleiding op de doop  

• Gebed  

• Doopvragen aan doopouders 

• Doopvraag aan de gemeente 



• Kinderen komen naar voren: gesprekje over de doop  

• Bediening van de doop  

• Doopgebed  
 

• Zegenlied: Ik wens jou – Trinity  
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
-Refrein- 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
-Refrein- 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
-Refrein- 
 

• Kinderen gaan naar kindernevendienst 
 

• Lied: Opwekking 672 – Heerser over alle dingen  
 

Heerser over alle dingen 
God van de oneindigheid 
van Uw liefde wil ik zingen 
buigen voor Uw majesteit 
Eeuwen komen, eeuwen gaan 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan 
Uw Naam weerklinkt door het heelal 
'Die was en is en komen zal' 



U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik 
de natuur spreekt zonder woorden 
vol verwondering luister ik 
U schiep leven door Uw Woord 
bracht het licht en duister voort 
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt 
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid 
 
In het lijden van dit leven 
in een dal van duisternis 
wilt U mij Uw liefde geven 
en de vrede die ik mis 
leid mij aan Uw sterke hand 
veilig naar de overkant 
ik hoef geen gevaar te vrezen 
als Uw huis mijn schuilplaats is 
 
Eeuwen komen, eeuwen gaan 
voor altijd blijft Uw trouw bestaan 
Uw naam weerklinkt door het heelal 
'Die was en is en komen zal' 
Heerser over alle dingen 
God van de oneindigheid 
van Uw liefde wil ik zingen 
buigen voor Uw majesteit. 
 

• Bijbellezing: Jesaja 43: 1-7 en Jesaja 42:18-21  

• Preek: Bij je naam geroepen  
 

• Lied: Opwekking 727/PvN 16 – Ik val niet uit zijn hand  
 

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. 
U hebt iets moois bedacht 
en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, 
want dat hebt U gezegd. 
 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig. 
 



De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen 
en zelfs hun naam niet noemen. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
zal ik gelukkig zijn. 
 

• Belijdenis  

• Gebed en handoplegging  
 

• Luisterlied door vrienden/familie Sela – Alles voor Hem  
 

Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 
voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 
Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 
tot in eeuwigheid, amen. 
 
Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 
De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 
En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 
 
Tegenstem: 
Eer aan de Vader. 
Eer aan de Zoon. 
Amen, amen. 
Eer aan de Trooster, 
God is met ons. 
Alles, alles voor Hem. 
Eer aan de Vader. 
Eer aan de Zoon. 
Amen, amen, 
tot in eeuwigheid, amen. 
 

• Dankgebed en voorbeden  



• Collecte 

• Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
 

• Lied: Opwekking 311 –  ‘k Heb geloofd en daarom zing ik  
 

‘k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van genâ. 
Van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht. 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht! 
  
‘k Heb geloofd in U, wie d’ aarde 
met haar doornen heeft gekroond, 
maar die nu, gekroond met ere, 
aan Gods rechterzijde troont. 
U, aan wiens doorboorde voeten 
eenmaal in het gans heelal, 
hier, daarboven en hieronder, 
alle knie zich buigen zal. 
  
Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik, 
daarom zing ik U ter eer, 
’s werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in uw kracht, 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 
 

• Zegen 
 
 

 

 

 


