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Voor de dienst zingen we:  
 
Prijs Adonai 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard’ 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
Ben je groot of ben je klein 

 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:  

 
God houdt van jou. 

 
Ben je dik of ben je dun of ben blank of bruin:  

 
God houdt van jou. 

 
Hij kent je als je blij bent, 

 
Hij kent je als je baalt. 

 
Hij kent je als je droevig bent, 

 
Hij kent je als je straalt. 

 
Het geeft niet of je knap bent, 

 
het geeft niet wat je doet: 

 
God houdt van jou,. Hij is vol liefde. 

 
God houdt van jou. 
 
Ja is ja 
Refrein: 
Ja is ja, nee is nee, 
Beloofd, is beloofd. 
Jezus wil je helpen, 
als jij in Hem gelooft. 
Ja is ja, nee is nee, 
Beloofd, is beloofd. 
Jezus wil je helpen, 
als jij in Hem gelooft. 
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Hij is een God van liefde, 
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten, 
want Hij is altijd trouw. 
(Refrein) 
 
Ook wij moeten dit leren, 
om altijd trouw te zijn. 
en doen wat we beloven; 
dat geldt voor groot en klein. 
(Refrein) 
 
De ouderling heet ons welkom 

 
 
 
Intochtslied: Juicht aarde, juicht alom de Heer 
Juicht, aarde, juicht alom de Heer. 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer. 
Komt, nadert voor zijn aangezicht, 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
De Heer is God: erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt en geenszins wij 
tot schapen die Hij voedt en weidt, 
een volk, tot zijne dienst bereid. 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
Gaat tot zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar met hart en stem, 
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem! 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
Want goedertieren is de Heer, 
zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht! 
Halleluja, glorie halleluja (4x) 
 
We bidden in stilte tot de Here God en de dominee spreekt uit om de hulp van 
God te verwachten en begroet ons met de Zegen van God. 
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Psalm 25:2 
Here, maak mij uwe wegen, 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
Micha leest met ons de Tien Woorden 
        
 
                                                                                           
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 
 
We bidden tot de Here God 
 
De kinderen van de kindernevendienst zingen: 
Kom aan boord 
Ho stop, sta eens even stil 
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Een rijke schat van wijsheid 
1    Een rijke schat van wijsheid  

 
schonk God ons in zijn woord. 

 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 

 
want daarmee kunt gij voort. 

 
Gods woord is ons een licht, 

 
en elk die in vertrouwen 

 
daarnaar zijn leven richt, 

 
die zal erin aanschouwen 

 
des Heren aangezicht. 

 
2    God opent hart en oren, 

 
opdat wij in geloof 

 
zijn roepstem zouden horen, 

 
voor and're stemmen doof. 

 
Gods woord gordt mensen aan, 

 
om zonder te versagen 

 
het smalle pad te gaan 

 
en stil het kruis te dragen 

 
achter hun Heiland aan. 

 
Boaz leest met ons: Genesis 12: 1-9  
12

1
De 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. 
2
Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, 

een bron van zegen zul je zijn. 
3
Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. 

Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ 
4-5

Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen 
vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en 
ook 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, 

6
trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In 

die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 
7
Maar 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. 
8
Daarvandaan 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. 

9
Steeds verder reisde Abram, in de 

richting van de Negev. 
 
 



 6 

Hebreeën 11:8-10
 

8
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar 

een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten 
waarheen. 

9
Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem 

nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de 
belofte, woonde hij daar in tenten 

10
omdat hij uitzag naar een stad met 

fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 
 
Abraham, Abraham 
Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 
Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 
Abraham, je moet gaan wonen 
in het land dat Ik zal tonen. 
Tel de sterren in de nacht, 
zo groot wordt jouw nageslacht. 
 
Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 
Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 
Ik zal jou mijn zegen geven, 
je geleiden allerwegen, 
en de volkeren tezaam 
vinden zegen in jouw naam. 
 
Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 
Abraham, Abraham, 
verlaat je land, verlaat je stam! 
Met een woord gaat hij het wagen. 
Zonder verder iets te vragen  
staat hij op en gaat op reis, 
langs de weg die God hem wijst. 
 
De dominee vertelt over het thema: Op reis… 

 
 

 

De kinderen van de kindernevendienst zingen: 
Diep, diep, diep als de zee. 
 
Afscheid van groep 6 van de kindernevendienst 
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De kinderen van de kindernevendienst zingen: 
Zegenlied 
 
Gemeente zingt de kinderen van de kindernevendienst toe: 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 
Uw Woord is een lamp, Uw Woord is een licht, 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 
 
 
Voorbede, stil gebed en zingend het Onze Vader 
 
 
We geven onze gaven 
Tijdens het geven van onze gaven speelt Joy 4 All enkele bekende liederen.  
Zing maar lekker mee.  
 
 
Slotlied: Door de wereld gaat een woord 
1   Door de wereld gaat een woord 

 
en het drijft de mensen voort:  

 
’Breek uw tent op, ga op reis 

 
naar het land dat Ik u wijs.’ 

 
 
Refrein: 

 
Here God, wij zijn vervreemden 

 
door te luist’ren naar uw stem. 

 
Breng ons saam’ met uw ontheemden 

 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
2   Door de wereld gaat een stoet 

 
die de ban brak van het bloed. 

 
Die bij wat op aarde leeft 

 
nu geen burgerrecht meer heeft.  
(Refrein) 

 
3   Menigeen ging zelf op pad 

 
daar hij thuis geen vrede had. 

 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 

 
laat ook hem uw woord verstaan.  
(Refrein) 
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4   Door de wereld klinkt een lied 

 
tegen angsten en verdriet, 

 
tegen onrecht, tegen dwang 

 
richten pelgrims hun gezang.  
(Refrein) 

 
5   Velen, die de moed begaf 

 
blijven staan, of dwalen af. 

 
Hunk’rend naar hun oude land. 

 
Reisgenoten, grijp hun hand.  
(Refrein) 

 
6   Door de wereld gaat een woord 

 
en het drijft de mensen voort: 

 
’Breek uw tent op, ga op reis 

 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
(Refrein) 

 
 
We ontvangen de zegen van God. 
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