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Welkom 
 
Mededeling 
Psalm 73: 9 
9 Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
Psalm 5: 1 
1 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken. 
Vroeg in de morgen kom ik, HEER, 
en leg mijn noden voor U neer. 
Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: 
ik wacht uw teken! 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Op Toonhoogte 302 
1 De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. 
2 You're rich in love and You're slow to anger. 
Your name is great and Your heart is kind. 
For all Your goodness, I will keep on singing 
Ten thousand reasons for my heart to find 
Refrein: 
Bless the Lord, oh my soul. 
Oh my soul, worship His holy name. 
Sing like never before, oh my soul 
I'll worship Your holy name. 
3 And on that day when my strength is failing, 
the end draws near and my time has come, 
still my soul will sing Your praise unending, 
ten thousand years and then forevermore 
For evermore 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt zijn heilige naam. 
Bless the Lord, oh my soul 
Oh my soul, worship His holy name 
Sing like never before, oh my soul 
I'll worship Your holy name 

Verheerlijk Zijn Heilige Naam (2x) 

Gods wil voor ons leven 
 
Psalm 119: 1 (berijming 2021) 
1. 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. 
 
Gebed 
 
Gezang 805 (liedboek 2013) 
1 Abraham, Abraham, 
verlaat je land  verlaat je stam! 
Abraham, Abraham, 
verlaat je land verlaat je stam! 
Abraham, je moet gaan wonen 
in het land dat Ik zal tonen. 
Tel de sterren in de nacht, 
zo groot wordt jouw nageslacht. 
2  Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 
Abraham, Abraham 
verlaat je land, verlaat je stam! 
Ik zal jou Mijn zegen geven, 
je geleiden allerwegen, 
en de volkeren tezaam 
vinden zegen in jouw naam. 
3  Abraham, Abraham, 
verlaat zijn land, verlaat zijn stam! 
Abraham, Abraham, 
Verlaat zijn land, verlaat zijn stam! 
Met een woord gaat hij het wagen. 
Zonder verder iets te vragen 
staat hij op en gaat op reis, 
langs de weg die God hem wijst. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezing Genesis 12: 1-9 (NBV21) 
Abram naar Kanaän 
1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, 
verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, 
en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 
2Ik zal je tot een groot volk maken, 
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
3Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. 
In jou zullen alle volken op aarde gezegend 
worden.’ 
4-5Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem 
had opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, 
ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig 
jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle 
bezittingen die ze hadden verworven en de slaven 
en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. 
Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar 
waren aangekomen, 6trok Abram het land door tot 
aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het 
land bewoond door de Kanaänieten. 7Maar de 
HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land 
aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde 
Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die 
aan hem verschenen was. 8Daarvandaan trok hij 
naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en 
ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai 
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sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor 
de HEER en riep er zijn naam aan. 9Steeds verder 
reisde Abram, in de richting van de Negev. 
 
Op Toonhoogte 225: 1, 5 en 6 
1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
'Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land dat Ik u wijs.' 
Refrein 
Here God, wij zijn vervreemden 
door te luist'ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
5 Velen, die de moed begaf 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunk'rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refrein 
6 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
'Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land, dat Ik u wijs.' 
Refrein 
 
Preek 
 
Op Toonhoogte 291 
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij.

Dankzegging en voorbeden 
Mededelingen  
Collecteaankondiging 

1. Zending 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
De kinderen komen terug. 
 
Gezang 293: 1 en 4 
1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Zegen (3x amen) 


