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 Orgelspel voor de dienst 
 
De Activoband speelt twee liederen 
 
Welkom 
 
We zingen (staande) Lied 868: 1, 2 en 5 
 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Stil gebed, votum en groet, klein gloria: 
 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen  
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We zingen lied 176: 1 en 3 (HH) 
 
God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 
 
Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 
We lezen de 10 geboden 
 
We zingen Lied 621 (HH) 
 
A van Almachtig, 
B van Bevrijder, 
C is van Christus, Gezalfde van God. 
D is van Dienaar, 
E is van eeuwig, 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal. 
 
G van Gekruisigd, 
H is van Hoeksteen, 
I van Immanuël, God is met ons. 
J is van Jezus, 
K is van Koning, 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont. 
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Van A tot Z bent U de hoogste Heer. 
Alfa, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot is ook uw heerschappij. 
U bent het einde voor mij. 
 
M van Messias, 
N is van ned'rig, 
O is van Opstanding, 
P van Profeet. 
Q van I.Q., onze God is de slimste. 
R is van Rots en 
S is van Schild. 
 
Van A tot Z bent U de hoogste Heer. 
Alfa, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot is ook uw heerschappij. 
U bent het einde voor mij. 
 
T is van Toevlucht, een veilige haven, 
U van Uniek, 
Verlosser is V. 
W is de Weg, 
X voor extra bijzonder, 
IJ voor IJzersterk, 
Z van Zoon van God. 
 
Van A tot Z bent U de hoogste Heer. 
Alfa, Omega en zoveel meer. 
Oneindig groot is ook uw heerschappij. 
U bent het einde voor mij. 
 
Gebed 
 
De Activoband speelt twee liederen 
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Visualisatie 
De kinderen komen naar voren voor een kindermoment.  
 
We zingen met de kinderen Lied 447 (ELB) en 
Lied 360 (HH) 
 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, doe 'm open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 
Je hart is net een huisje waar het gezellig is, 
maar 't is er nog zo donker. 
Er is iets wat ik mis! 
 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, doe 'm open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen! 
__ 
 
Onder, boven, voor en achter, 
God is altijd bij mij! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is altijd bij mij! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen! 
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Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand, 
al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje… want… 
 
Onder, boven, voor en achter, 
God is altijd bij mij! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is altijd bij mij! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen! 
 
Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus, 
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus; 
God gaat altijd met me mee… dus… 
 
Onder, boven, voor en achter, 
God is altijd bij mij! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is altijd bij mij! 
Onder, boven, voor en achter, 
God is om mij heen! 
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We zingen het uitzinglied: 
 
1.Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
op Hem zijn wij gericht. 
 
2.Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt. 
Ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
3.Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar 
het is voor allemaal. 
 
 Kinderen van groep 1 en 2 gaan naar de KND 

We lezen Genesis 12: 1-9 (BiGT) 
 
Abram gaat op reis 
121De Heer zei tegen Abram: ‘Ga weg uit je eigen land en ga weg 
van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. 2Ik 
zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. 
Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen 
gelukkig maken. 3Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, 
zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als 
Abram.’ 
Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou. Maar de 
mensen die jou slecht behandelen, die zal ik straffen.’ 
 

4-5Abram deed wat de Heer gezegd had. Hij ging weg uit Charan. 
Hij was toen 75 jaar oud. Hij nam zijn vrouw Sarai en zijn neef 
Lot mee. En ze namen alles mee wat ze hadden, ook hun slaven 
en slavinnen. Ze gingen op weg naar het land Kanaän. 
 



9 

 

 
Abram komt in Kanaän 
6Abram en zijn familie kwamen in Kanaän, waar in die tijd de 
Kanaänieten woonden. Ze reisden door tot de eik van More bij de 
stad Sichem. 7Daar zag Abram de Heer. De Heer zei: ‘Ik zal dit 
land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram daar 
een altaar voor de Heer. 
 

8Abram ging verder naar de bergen bij de stad Betel. Tussen Betel 
en Ai zette hij zijn tenten op. Ook daar bouwde hij een altaar, en 
hij bad tot de Heer. 
9Abram ging steeds verder. Hij trok van de ene plaats naar de 
andere, tot in de Negev-woestijn. 
 
We zingen Lied 806: 1, 2 en 3 
 
Zomaar te gaan met een stok in je hand, 
zonder te weten wat je zult eten. 
Zomaar te gaan met een stok in je hand; 
eindeloos ver is 't beloofde land. 
 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
Altijd maar banger, duurt het nog langer? 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 
In de woestijn worden kinderen groot. 
 
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs, 
altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan met Zijn woord als bewijs: 
straks wonen wij in een paradijs. 
 
Verkondiging 
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We zingen Lied 338 (HH) – in canon - 
 
'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
Zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en ik weet:  
Hij is mij steeds nabij. 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
We zingen (staande) Lied 416: 1 en 4    
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
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Na afloop van de dienst: 
 

We vinden het fijn dat u/jij deze dienst met ons mee 
wilde vieren en we nodigen u/jou van harte uit 

om beneden met elkaar een kopje koffie, 
thee of limonade te drinken. 

 
Daarna kunt u/kun jij deelnemen aan de 

Emmaüswandeling. 
 

Tenslotte eten we met elkaar nog soep met een 
broodje. 
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