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Welkom 
 
Hemelhoog 582b 
This is the day,  this is the day,  
that the Lord has made, that the Lord has made.  
We will rejoice, we will rejoice,  
and be glad in it, and be glad in it.  
This is the day that the Lord has made. 
We will rejoice and be glad in it.  
This is the day, this is the day  
that the Lord has made.  
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gezang 432 
1 Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 
2 Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming.  
3 Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven - 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
 
Gods wil voor ons leven 
 
Psalm 19: 4 
4 Des Heren vrees is rein, 
zo zal ik zeker zijn 
van d' allergrootste schat. 
Al wat waarachtig is, 
bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 
Die wet is 't hoogste goed, 
meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, 
blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze Koning. 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 505 
(naar Psalm 25) 

Here, maak mij  
uw wegen bekend  
en toon mij de weg,  
die goed is voor mij.  

0, Here, maak mij  
uw wegen bekend  
en toon mij de weg  
die goed is voor mij.  
Want U bent mijn God,  
de enige God.  
Ja, U bent mijn God,  
de enige God.  
Laat mij zien (laat mij zien)  
wat U wilt (wat U wilt)  
door uw Woord (door uw Woord)  
door uw Geest (door uw Geest).  
(Twee maal) 
 
Dank U, Heer.  
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 
Bijbellezing Genesis 12: 1-19 (NBV21) 
Abram naar Kanaän 
1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, 
verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, 
en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 
2Ik zal je tot een groot volk maken, 
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
3Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. 
In jou zullen alle volken op aarde gezegend 
worden.’ 
4-5Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem 
had opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, 
ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig 
jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle 
bezittingen die ze hadden verworven en de slaven 
en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. 
Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar 
waren aangekomen, 6trok Abram het land door tot 
aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het 
land bewoond door de Kanaänieten. 7Maar de 
HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land 
aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde 
Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die 
aan hem verschenen was. 8Daarvandaan trok hij 
naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en 
ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai 
sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor 
de HEER en riep er zijn naam aan. 9Steeds verder 
reisde Abram, in de richting van de Negev. 
Abram en Sarai in Egypte 
10Toen 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 
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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.’ 
 
Preek: Ontzag voor de Heer leidt naar het leven. 
 
Op Toonhoogte 276 
1 Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
2 Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw Woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
3 Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
4 Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft.

Viering avondmaal (Formulier 2): 
Onderwijs over het Heilig Avondmaal 
Gebed 
Viering 
Psalm 103: 1 en 4 
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 
Dankzegging en voorbeden  
Mededelingen 
Collecteaankondiging 

1. Noodhulp Pakistan 
2. Theologische Universiteit 

 
De kinderen komen terug. 
 
Op Toonhoogte 313 
Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid 
zingt 't gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met ’t engelenkoor. 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Zebaoth. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. (2x) 
Halleluja. (4x) Amen. 
 
Zegen 


