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Welkom 
 
Op Toonhoogte 149 
1 Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
2 Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt 
en die leidt, 
Kracht voor vandaag, blijde hoop 
voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Here I am to worship 
Light of the world, You stepped down into dark-
ness, 
opened my eyes, let me see 
beauty that made this heart adore You, 
hope of a life spent with You. 
Here I am to worship; here I am tot bow down. 
Here I am to say that You're my God. 
You're altogether lovely, altogether worthy, 
altogether wonderful to me. 
King of all days, O, so highly exalted, 
glorious in Heaven above. 
Humbly You came to the earth You created, 
all for love's sake became poor. 
Here I am to worship; here I am tot bow down. 
Here I am to say that You're my God. 
You're altogether lovely, altogether worthy, 
altogether wonderful to me. 
I'll never know how much it cost to see my sin upon 
that cross 
I'll never know how much it cost 
to see my sin upon that cross 
I'll never know how much it cost 
to see my sin upon that cross 
I'll never know how much it cost 
to see my sin upon that cross 
Here I am to worship; here I am tot bow down. 
Here I am to say that You're my God. 
You're altogether lovely, altogether worthy, 
altogether wonderful to me (to me, to me...) 
 
Geboden

Op Toonhoogte 292 
1 U die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- en tegenspoed; 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
2 U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als uw kind 
in voor- en tegenspoed 
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming: 
dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 539 
1 Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
2 Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 
3 Lis ta bible, prie chaque jour, 
prie chaque jour, prie chaque jour. 
Lis ta bible, prie chaque jour, 
si tu veux grandir, 
si tu veux grandir, 
si tu veux grandir, 
lis ta bible, prie chaque jour, 
si tu veux grandir. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezing Genesis 15: 1-21 (NBV21) 
Abrams visioen 
1Niet lang daarna richtte de HEER zich tot Abram in 
een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal een 
schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2‘HEER, 
mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft 
het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en al-
les wat ik bezit zal het eigendom worden van Eli-
ezer uit Damascus. 3U hebt mij immers geen nako-
melingen gegeven; daarom zal een van mijn diena-
ren mijn erfgenaam worden.’ 4Maar de HEER sprak 
opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw be-
zittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult ver-
wekken.’ 5Daarop leidde Hij Abram naar buiten. 
‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, 
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als je dat kunt.’ En Hij verzekerde hem: ‘Zo zal het 
ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6Abram ver-
trouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe 
als rechtvaardigheid. 
7Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die 
jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chal-
deeën, om je dit land in bezit te geven.’ 8‘HEER, mijn 
God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van 
zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ 9‘Haal een drie-
jarige koe,’ zei de HEER, ‘een driejarige geit, een 
driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone 
duif.’ 10Abram haalde al deze dieren, sneed ze mid-
dendoor en legde de twee helften van elk dier te-
genover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet 
door. 11Er kwamen roofvogels op de kadavers af, 
maar Abram joeg ze weg. 
12Toen de zon bijna onderging, zonk Abram weg in 
een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door 
angst en diepe duisternis. 13Toen zei de HEER: ‘Be-
sef goed dat je nakomelingen als vreemdeling zul-
len wonen in een land dat niet van hen is, en dat 
ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen wor-
den, vierhonderd jaar lang. 14Maar Ik zal het volk 
dat hen als slaaf laat werken ter verantwoording 
roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote 
rijkdommen. 15Wat jou betreft: jij zult in vrede met 
je voorouders worden verenigd en in gezegende 
ouderdom begraven worden. 16Pas de vierde gene-
ratie zal hierheen terugkeren, want pas dan heb-
ben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat 
de maat vol is.’ 
17Toen de zon ondergegaan was en het helemaal 
donker was geworden, was daar plotseling een 
oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel 
die tussen de dierhelften door ging. 18Die dag sloot 
de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei Hij, 
‘geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van 
Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat: 19het ge-
bied van de Kenieten, Kenizzieten en Kadmonie-
ten, 20de Hethieten, Perizzieten en Refaïeten, 21de 
Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusie-
ten.’

Preek 
 
Gezang 440 
1 Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 
2 Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 
3 O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' wonden, 
het oordeel is tenietgedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor altijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 
4 Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid. 
 
Mededelingen 
Update Studentenwerk Rooted 
Dankzegging en voorbeden 
Collecteaankondiging 

1. Stichting Present 
2. Emeritikas 

 
De kinderen komen terug 
 
Firm foundation 
 
Zegen (3x amen) 


