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Op Toonhoogte 485
naar Numeri 6:24-26

Op Toonhoogte 265: 1 en 3
1 Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
3 Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be
evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
Stil gebed, votum en groet
Op Toonhoogte 69
(naar psalm 139)

1 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,
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
2 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
Doop Kyan Peter Hetem
Onderwijs over de doop (formulier)
Gebed
Vragen aan de ouders
Woord tot de gemeente

1 De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
2 De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.
Dankgebed
Uitreiking doopgeschenk
De kinderen gaan naar de bijbelklas
Bijbellezing Genesis 13: 1 – 18 (NBV21)
1Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn
bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met hem
mee.
Scheiding tussen Abram en Lot
2Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en
goud. 3Vanuit de Negev trok hij verder naar Betel, van
de ene pleisterplaats naar de andere, tot aan de plaats
tussen Betel en Ai waar zijn tent al eerder had gestaan
4en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep
Abram de naam van de HEER aan.
5Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat
schapen, geiten, runderen en tenten. 6Beiden bezaten
zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te
blijven wonen. 7Hierdoor ontstond er ruzie tussen de
herders van Abrams vee en de herders van Lots vee.
(In die tijd woonden ook de Kanaänieten en de
Perizzieten in het land.) 8Daarom zei Abram tegen Lot:
‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw
herders en de mijne? We zijn toch familie? 9Het is
maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor
je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij
naar rechts gaat, ga ik naar links.’ 10Lot keek om zich
heen en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei
was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER
werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even
waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte.
11Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en
trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. 12Abram
bleef in Kanaän wonen, maar Lot ging wonen in het
gebied rond de steden in de vallei. Hij sloeg zijn tenten
op bij Sodom. 13De mensen daar waren slecht, ze
zondigden zwaar tegen de HEER.
14Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen
Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de
plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden,
het oosten en het westen. 15Al het land dat je ziet geef
Ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. 16En Ik zal
je zo veel nakomelingen geven als er stof op de aarde
is: zoals het stof van de aarde ontelbaar is, zullen zij
niet te tellen zijn. 17Kom, doorkruis het land over de
hele lengte en breedte, want aan jou zal Ik het geven.’
18Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van
Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor
de HEER.
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Preek
Op Toonhoogte 238

1 Zoek eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Refrein
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
2 Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Halleluja, halleluja.
Refrein
3 Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Refrein
Mededelingen
Dankzegging en voorbeden
Collecteaankondiging
1. Timon
2. Kerkelijke kassen en kerk
De kinderen komen terug

Opwekking 710
1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang!
2 Vader maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest Heer,
Jezus kom tot mij
als de Bron van leven
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
3 Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God zegen ons tot in eeuwigheid.
4 Vader maak ons tot een zegen
hier in de woestijn,
wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij,
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Zegen
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