Liedblad voor de morgendienst van 3 februari in de Oosterholthoeve
Predikant: ds. C.H. Bax te Ede -- Doopdienst
“Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot
bent U mijn God.” (Psalm 22 vers 11)
Zingen: Psalm 100 vers 1, 2 en 4
Zingen: Psalm 143: 10
Zingen: Psalm 105: 1 en 5 (Weerklank) – kinderen worden binnengebracht
1.Loof, loof verheugd de HEER der heren, 5.God zal zijn waarheid nimmer krenken,
aanbid zijn naam en wil Hem eren.
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Laat alle volken nu verstaan
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
de wondren, die Hij heeft gedaan.
tot in het duizendste geslacht.
En spreek met eerbied en ontzag
’t Verbond met Abraham, zijn vrind,
van al zijn werken dag aan dag.
bevestigt Hij van kind tot kind.
Kindermoment en zingen kinderlied: Weerklank 612 ‘Jezus is de goede herder’
1.Als je ’s avonds niet kunt slapen
en je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent. (Refr.)

Refrein:
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

2.En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet. (Refr.)
Zingen na bediening Heilige Doop: Psalm 134: 3 [Staande]
Schriftlezing: 1 Samuel 1:20-28 en 1 Samuel 2:11, 12 en 17-26
Collecte en zingen: Psalm 111: 1 en 3 (NB)
1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
de HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil
aanschouwen.

3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kindren geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
Het land waarin de afgod troont,
wilde Hij aan de zijnen schenken.

Prediking: Je kind toevertrouwen aan God / Tekst: 1 Samuel 2: 18a

Zingen: Weerklank 443 ‘Ik zal er zijn’
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’.
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’.
Zingen: Weerklank 356 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

