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Welkom en mededelingen
Gezang 328
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 118: 5
5 De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den HEER mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
Gebed
Bijbellezing: Genesis 14: 1-24
Lot door Abram bevrijd
1Toen Amrafel koning van Sinear was, Arjoch koning van Ellasar, Kedorlaomer koning van Elam en
Tidal koning van Goïm, 2brak er oorlog uit tussen
hen en koning Bera van Sodom, koning Birsa van
Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Seboïm en de koning van Bela, het huidige
Soar. 3De laatsten trokken gezamenlijk op naar de
Siddimvallei, nu de Zoutzee. 4Twaalf jaar waren zij
aan Kedorlaomer onderworpen geweest, maar in
het dertiende jaar waren ze in opstand gekomen.
5In het veertiende jaar rukte Kedorlaomer op, samen met de koningen die zijn bondgenoten waren,
en zij versloegen de Refaïeten in Asterot-Karnaïm,
de Zuzieten in Ham, de Emieten in Sawe-Kirjataïm
6en de Chorieten in het bergland waar zij woonden,
het Seïrgebergte; ze rukten op tot aan El-Paran,
aan de rand van de woestijn. 7Daarna keerden ze
terug over En-Mispat, het huidige Kades, en onderwierpen het hele gebied van de Amalekieten en
ook de Amorieten die in Chaseson-Tamar woonden. 8-9Toen trok de koning van Sodom ten strijde,
samen met de koning van Gomorra, de koning van
Adma, de koning van Seboïm en de koning van
Bela, het huidige Soar. In de Siddimvallei leverden
deze vijf koningen slag met de vier andere: koning

Kedorlaomer van Elam, koning Tidal van Goïm, koning Amrafel van Sinear en koning Arjoch van Ellasar. 10Toen de koningen van Sodom en Gomorra
moesten vluchten, kwamen ze terecht in de aardpekbronnen die in de Siddimvallei veel voorkwamen. De anderen vluchtten de bergen in. 11Hun tegenstanders maakten alles buit wat de inwoners
van Sodom en Gomorra bezaten, ook hun hele
voedselvoorraad. Daarna trokken ze weg. 12Ook
Lot, de zoon van Abrams broer, voerden ze weg,
met al zijn bezittingen; Lot woonde namelijk in Sodom.
13Dit werd door een vluchteling aan Abram gemeld,
die bij de eiken van de Amoriet Mamre woonde, de
broer van Eskol en Aner; Mamre en zijn broers
hadden met de Hebreeër Abram een bondgenootschap gesloten. 14Toen Abram hoorde dat zijn neef
gevangengenomen was, bracht hij allen op de
been die in zijn huis opgegroeid waren en met de
wapens konden omgaan – driehonderdachttien in
getal – en hij achtervolgde Kedorlaomer en diens
bondgenoten tot aan Dan. 15’s Nachts viel hij hen
met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk
aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan
Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. 16Alle
buitgemaakte bezittingen heroverde hij. Ook zijn
neef Lot wist hij veilig terug te brengen, met al zijn
bezittingen, evenals de vrouwen en de andere
krijgsgevangenen.
17Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer
en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawevallei,
de huidige Koningsvallei. 18En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was
een priester van God, de Allerhoogste, 19en sprak
een zegen over Abram uit:
‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste,
schepper van hemel en aarde.
20Gezegend zij God, de Allerhoogste:
uw vijanden leverde Hij aan u uit.’
Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij
had heroverd. 21De koning van Sodom verzocht
Abram hem de mensen terug te geven, de bezittingen mocht Abram houden. 22Maar Abram antwoordde hem: ‘Ik zweer bij de HEER, bij God, de
Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde,
23dat ik volstrekt niets zal aannemen van wat uw
eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult
niet kunnen zeggen: “Ik ben het die Abram rijk heeft
gemaakt.” 24Ik vraag niets anders dan wat mijn
mannen al verbruikt hebben, en het deel van Aner,
Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten; laat hen nemen wat hun toekomt.’
Psalm 110: 1 en 4
1 De HERE God heeft tot mijn heer gesproken:
“Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken
als voetbank aan uw voeten nederligt.”
4 De HEER heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.
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Preek
Op Toonhoogte 202: 1 en 2
1 Liefde was het, onuitput'lijk,
liefd en goedheid, eind'loos groot,
toen de Levensvorst op aarde,
tot ons heil Zijn bloed vergoot.
Kom laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.
2 Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.
Avondmaalsviering
Lezing avondmaalsformulier 2
Gebed (uit het formulier)
Geloofsbelijdenis
Bediening van het avondmaal
Psalm 103: 8 en 9
8 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven.
Looft engelen, zijn hoge majesteit,
krachtige helden, die aan alle oorden
als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.
9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des HEREN saam.
Lof zij den HEER in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
Gebed

Collecten
1. Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht
2. Kerkelijke kassen en kerk)
Gezang 399: 1 en 3
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
Zegen (3x amen)

