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Welkom
Psalm 111: 1 en 4
1 Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
4 Hoe recht is zijner handen werk,
de waarheid zelf, volmaakt en sterk,
hoe heilzaam zijn gegeven orde!
Hij spreekt zijn wil uit en voortaan
wordt daar nooit meer aan afgedaan,
ieder moet Hem gehoorzaam worden.
Stil gebed, votum en groet
De tien geboden des Heren
Exodus 20: 1-17 ; Deuteronomium 5: 6-21.

1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
hoe God, met majesteit bekleed,
zijn wet op Horeb heeft gegeven,
waar Hij deez' woorden horen deed:
2 ”Ik ben de HEER, uw God en Koning,
die van Egypte u bevrij',
u leidend uit uw slaafse woning;
dient dan geen goden nevens Mij!”
3 ”Voor beeldendienst zult gij u wachten;
Ik ben de HEER, een ijv'rig God;
'k Straf die in drie en vier geslachten:
maar schenk Mijn dienaars 't zaligst lot!”
4 ”Misbruikt geenszins den Naam des HEREN;
zweert nimmer enen valsen eed;
want hun, die Zijnen Naam onteren,
is Zijn getergde wraak gereed.”
5 Gedenkt en viert, met vee en magen,
den Sabbath, na zesdaagse vlijt:
God schiep 't heelal in zoveel dagen,
en heeft den Sabbath Zich gewijd.”
6 ”Gij zult uw ouders need'rig eren,
opdat uw God, die eeuwig leeft,
uw dagen gunstig moog' vermeêren,
in 't land, dat Zijne hand u geeft!”
7 ”Gij zult niet doodslaan, noch u wreken!
Breekt nooit den echt; steelt niemands goed!
Gij zult geen vals getuig'nis spreken,
bemint elk met een vroom gemoed!”
8 ”Uw hart zal nimmer iets begeren,
van alles, wat uws naasten is.
Uw ziel zal, als uw mond, God eren,
en houden Zijn getuigenis!”
9 Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door 't geloof in Christus krachten;
om die te doen uit dankbaarheid.
Gebed

Op Toonhoogte 488
Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou en mij.
't Is net zo diep, diep, diep, als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou.
De kinderen gaan naar de bijbelklas
Bijbellezing Genesis 12: 10 – 13: 1 (NBV21)
Abram en Sarai in Egypte
1210Toen brak er in het land hongersnood uit.
Abram trok naar Egypte om daar als vreemdeling
te verblijven, want de hongersnood was zwaar.
11Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet
heel goed dat jij een mooie vrouw bent. 12Als de
Egyptenaren je zien, zullen ze zeggen: “Dat is zijn
vrouw,” en dan doden ze mij en laten ze jou in leven. 13Zeg daarom dat je mijn zus bent, dan zal het
dankzij jou misschien goed met me aflopen en
komt mijn leven niet in gevaar.’ 14Inderdaad was
Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie
vrouw was. 15Ook de officieren van de farao merkten haar op, en ze prezen haar aan bij de farao, die
de vrouw liet overbrengen naar zijn paleis. 16En
dankzij haar ging het Abram goed: de farao gaf
hem schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en
slavinnen, ezelinnen en kamelen.
17Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware
plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw
Sarai. 18Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u
mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet
verteld dat ze uw vrouw is? 19Waarom hebt u gezegd dat ze uw zus is? Nu heb ik haar tot vrouw
genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee
en vertrek van hier.’ 20En de farao gaf zijn mannen
bevel om Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, uitgeleide te doen.
131Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en
zijn bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met
hem mee.
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.
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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

Mededelingen
Afscheid oudste kinderen Bijbelklas
Dankzegging en voorbeden
Collecteaankondiging
1. El Roi
2. Emeritikas
De kinderen komen terug

Preek
Op Toonhoogte 216: 1, 2 en 3
1 Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
2 Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged:
take it to the Lord in prayer!
Can we find a friend so faithful,
who will all our sorrows share?
Jesus knows our every weakness
take it to the Lord in prayer
3 Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Op Toonhoogte 111
1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Refrein
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.
2 Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder,
alles is volbracht.
Refrein
3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Refrein
Zegen (3x amen)

