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Welkom 
 
Op Toonhoogte 346 
Zegen, aanbidding, kracht, overwinning, 
ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke creatie 
buigen voor de eeuwige God. 

Elke tong in hemel, op aard zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, aanbiddend. 
U wordt hoog verheven, o God 
en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 

De aarde wordt vol van uw koninkrijk. 
Zing nu voor de eeuwige God. 
Geen andere macht is aan U gelijk. 
Zing nu voor de eeuwige God. 

Elke tong in hemel, op aard’ 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend. 
U wordt hoog verheven, o God 
 en oneindig is uw heerschappij, 
o, eeuwige God. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Op Toonhoogte 504 
1 Heer van de heren, Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lof zingen, 
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting, 
mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil. 
Refrein 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, 
eer aan de Geest, U heb ik lief. 
Halleluja (4x) 
2 Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, 
U alleen, U heb ik lief. 
 
Geboden 
 
Op Toonhoogte 37: 7 
Psalm 89:7 (berijming 1773) 

7.Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't godd'lijk 
aanschijn voort, 
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden. 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt 
hen in ’t lijden. 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord 
verhogen. 
 
Gebed 
 
Bijbellezing Genesis 18: 16-33 (NBV21) 
16Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze 
hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen 
mee om hun uitgeleide te doen. 17De HEER dacht: 
Waarom zou Ik voor Abraham geheimhouden wat 

Ik van plan ben? 18Uit Abraham zal immers een 
groot en machtig volk voortkomen, en in hem zullen 
alle volken op aarde gezegend worden. 19Want Ik 
heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn 
verdere nakomelingen voorhouden de weg te 
volgen die Ik wijs, door rechtvaardig en goed te 
handelen. Alleen dan zal Ik verwezenlijken wat Ik 
Abraham heb toegezegd. 20Daarom zei de HEER: 
‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen 
Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord 
groot. 21Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de 
klachten die Ik over hen heb gehoord gegrond zijn 
en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. 
Dat wil Ik weten.’ 
22Toen gingen de mannen weg, naar Sodom, maar 
Abraham bleef voor de HEER staan. 23Abraham 
ging dichter naar Hem toe en vroeg: ‘Wilt U dan 
behalve de schuldigen ook de onschuldigen het 
leven benemen? 24Misschien dat er in die stad 
vijftig onschuldigen zijn. Zou U die dan ook uit het 
leven wegrukken en niet de hele stad vergeving 
schenken omwille van die vijftig onschuldige 
inwoners? 25Zoiets kunt U toch niet doen, hen 
samen met de schuldigen laten omkomen! Dan 
zouden schuldigen en onschuldigen over één kam 
worden geschoren. Dat kunt U toch niet doen! Hij 
die rechter is over de hele aarde moet toch 
rechtvaardig handelen?’ 26De HEER antwoordde: 
‘Als Ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal Ik 
omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 
27Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben 
geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets 
dan stof ben: 28stel dat er aan die vijftig 
onschuldigen vijf ontbreken, zou U dan toch 
vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ 
antwoordde Hij, ‘Ik zal haar niet verwoesten als Ik 
er vijfenveertig aantref.’ 29Opnieuw sprak Abraham 
Hem aan: ‘En stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan 
zal Ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30Toen 
zei hij: ‘Ik hoop dat U niet kwaad wordt, Heer, 
wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er 
maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als Ik er dertig 
aantref.’ 31Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer 
opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig 
zijn.’ ‘Dan zal Ik de stad niet verwoesten omwille 
van die twintig.’ 32Abraham zei: ‘Ik hoop dat U niet 
kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer 
waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ 
‘Dan zal Ik haar niet verwoesten omwille van die 
tien.’ 
33Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had 
beëindigd, ging Hij weg. En Abraham keerde terug 
naar de plaats waar hij woonde. 
 
Preek 
 
Op Toonhoogte 548 
Refrein: 
U bent de God die mij leidt 
en mijn Vader voor altijd. 
U bent de Redder 
die voor mij op aarde kwam. 
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In elke naam die U heeft, 
wordt verteld hoeveel U geeft 
om de mensen 
en wat op de aarde leeft. 
1 Immanuël, God met ons, 
U zal er zijn elke dag. 
Immanuël, God met ons, 
U zal er zijn elke dag. 
Refrein 
2 Sterke Rots, Vredevorst, 
U kwam bij ons als een kind. 
Sterke Rots, Vredevorst, 
U kwam bij ons als een kind. 
Refrein 
3 Lam van God, hoogste Heer, 
U stierf voor ons aan het kruis. 
Lam van God, hoogste Heer, 
U stierf voor ons aan het kruis. ( 
 

Mededelingen 
Dankzegging en voorbeden 
Collecteaankondiging 

1. Zending 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Op Toonhoogte 312 
1 Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 
2 Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 
 
Zegen (3x amen) 


