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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
Welkom 
Zingen:  Psalm 105: 1 en 2 
1. Loof God de Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meld ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt de Heer, 
verblijd u, geef zijn naam de eer. 
 
2. Vraag naar des Heren grote daden; 
zoek zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Psalm 105:3 
3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
‘t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
  
Gebed om ontferming 
Woord van genade 
Antwoordlied: Lied 802: 1, 4, 5 en 6 
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 luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
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, 
hunkerend 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 
 
Gesprek met de kinderen 
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
Schiftlezing O.T: Genesis 12:1-9 
Zingen: Lied 316: 1 
Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ‘t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name 
 
Schriftlezing N.T.: Hebreeën 11:8-16 
                              
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
Antwoordlied 803: 1, 2 en 3 
1. Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in ‘t land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 



 

 

2. Uit Oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 
 
3. Uit Abraham geboren 
die zo gezworven heeft 
is, wie om God te horen 
gestorven is en leeft: 
het volk van de profeten, 
de stam van het verbond, 
het volk dat hier beneden 
de stem van God verstond. 
 
In memoriam mw. R. Pander-Boltjes 
 
Zingen: Lied 23B:1 
De Heer is mijn herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 801: 1, 2, 5, 6 en 7 
1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
2. Liederen zingend vol vertrouwen 
tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 
‘t lichten van Gods aangezicht. 
 
5. Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
6. Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 
 
 

7. Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 
Zegen (3x Amen) 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang 


