
Liedblad voor de morgendienst van 29 januari in de Oosterholthoeve 

Predikant: M. van Dam   Aanvang: 09:30 uur 

Dopelingen: Guus de Vente en Maud Buijert 

Zingen: OTH 69 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
(Refrein) 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 

(Refrein) 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
(Refrein) 
 

Zingen: OTH 358: 1 en 2 

1. In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons 
verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet 
veranderd is. 

2. Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd 
is. 

 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 

 



Zingen: OTH 358: 3 

In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te 
zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij 
te zijn. 

 
Reinig ons 
en vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons 
en vernieuw ons leven Heer. 

 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Zingen: Psalm 105: 5 
 
Zingen: Psalm 134: 3 
 
Schriftlezing: Mat. 6: 19 - 34 
19Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en 
waar dieven inbreken en stelen;  
20maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, 
en waar dieven niet inbreken of stelen;  
21want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  
22De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw 
lichaam verlicht zijn;  
23maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat 
in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!  
24Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander 
liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet 
God dienen en de mammon.  
25Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u 
drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het 
leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?  
26Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet 
in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?  
27Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?  
28En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze 
groeien; ze werken niet en spinnen niet;  
29en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van 
deze.  
30Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven 
geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?  



31Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij 
drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?  
32Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u 
al deze dingen nodig hebt.  
33Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u erbij gegeven worden.  
34Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal 
voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.  
 
Zingen: Weerklank 617: 1, 3 en 4 
 
1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
 

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar, zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Zingen: Psalm 37: 2 
 
Preek: ´niet bezorgd, maar schatrijk´ 
 
Zingen: Weerklank psalm 119: 6 
 
O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen. 
 

Zingen: Psalm 121: 1 en 4 


