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Liedboek
nodig

abraham en sara | chagall



orgelspel
Valet will ich dir geben (melodie lied 803) |
G.F. Kaufmann / J.S. Bach

verwelkoming door de ouderling

[allen gaan staan]
stilte 

bemoediging: Liedboek 291 C [laatste twee regels allen]
‘Onze hulp is de naam van de Heer’

drempelgebed:

v: Hoor ons aan, eeuwige God, 
allen: hoor naar ons bidden!
 Gij die onze harten aanziet, 
 Gij die onze diepten peilt, 
 blijf ons niet verborgen!
 Wij herkenden U niet, 
 wij zochten onszelf.
 Gij, Heer, vergeef ons!
 Doe ons herleven 
 en maak ons weer nieuw.
 Geef ons uw genade!
 Breng ons met het reine 
 met U en met elkaar.
 Zegen ons met vrede 
 en laat lichten uw aangezicht.
 Amen.  [allen gaan zitten]

aanvangslied: 283 
‘In de veelheid van geluiden’



gebed om ontferming,
beantwoord door 367 D

glorialied: 305  [allen staan]
‘Alle eer en alle glorie’

DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag

kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing: Genesis 11: 27 – 12: 9 
[vertaling karel deurloo] 
27 Dit zijn de verwekkingen van Terach. 
 Terach verwekte Abram, Nachor en Haran, 
 Haran verwekte Lot. 
28 Haran stierf voor het aangezicht van Terach, 

zijn vader, 
 in het land waar hij verwekt was, 
 in Ur van de Chaldeeën. 
29 Abram en Nachor namen zich vrouwen. 
  De naam van Abrams vrouw was Sarai 
  en de naam van Nachors vrouw was Milka, 
  de dochter van Haran, 
  de vader van Milka en de vader van Jiska. 
30  Sarai was onvruchtbaar, 
  zij had geen kindeke. 
31  Terach nam Abram, zijn zoon, 
  en Lot, de zoon van Haran, de zoon van zijn zoon. 
  Zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën 
  om te gaan naar het land van Kanaän. 
  Zij kwamen tot Charan 
  en bleven daar wonen. 
32  De dagen van Terach waren vijf jaren en twee-

honderd jaar 
  en Terach stierf in Charan. 
12,1 De heer zei tot Abram: 
  Ga, jij, 
  uit je land, uit waar je verwekt bent, uit je 

vaderhuis 
  naar het land dat ik je zal laten zien. 
 2  Ik zal je maken tot een groot volk, 

  ik zal je zegenen 
  en ik zal je naam groot maken; 
  wees dan een zegen. 
 3  Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
  wie jou verwenst zal ik vervloeken. 
  Gezegend zullen zijn in jou 
  alle families van de aardbodem. 
 4  Abram ging, 
  zoals de heer tot hem had gesproken 
  en met hem ging Lot. 
  Abram was vijf jaren en zeventig jaar 
  toen hij uittrok uit Charan. 
 5 Abram nam Sarai, zijn vrouw en Lot, de zoon 

van zijn broeder 
  en hun have, al wat hun tot have was geworden 
  en de lieden die zij zich in Charan hadden 

verworven. 
  Zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän 
  en zij kwamen in het land Kanaän. 
 6  Abram trok door het land tot de plaats van 

Sichem, 
  tot de eik More. 
  – De Kanaänieten waren toen in het land. – 
 7  De heer liet zich aan Abram zien, 
  hij zei: 
  Aan jouw zaad zal ik dit land geven. 
  En hij bouwde daar een altaar voor de heer, 
  die zich aan hem had laten zien. 
 8  Hij rukte vandaar verder op 
  naar het gebergte ten oosten van Betel 
  en spande zijn tent, met Betel ten westen en 

Ai ten oosten. 
  Hij bouwde daar een altaar voor de heer 
  en hij riep de naam van de heer uit. 
 9  En Abram brak op, 
  hij ging voort telkens opbrekend, naar het 

zuiden.

zingen lied 803: 1, 2, 3 en 6 
‘Uit Oer is hij getogen’

UITLEG EN VERKONDIGING 

zingen lied 816:
‘Dat wij onszelf gewonnen geven’



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug

tijdens de collecte oefenen we een kinderlied voor 
volgende week:

‘Samen’
tekst & muziek: elly & rikkert zuiderveld

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z’n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen

Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen 

inzameling van de gaven voor 
 1. kerk 
 2. daklozen

allen staan voor slotlied en zegen

slotlied 416 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

zending en zegen

orgelspel: 
Wir glauben all an einen Gott | J.S. Bach
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VOLGENDE DIENST:

Zondag 5 oktober
Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
Kinderwoorddienst

MEDEDELINGEN:

Koffiedrinken
Na afloop van deze viering bent u van harte wel-
kom bij Cees Steendam en Marion Buys, Voor-
schoterlaan 119, om samen koffie te drinken.

Avond geloofsopvoeding
Morgenavond 29 september vanaf 20 uur is er 
in Pro Rege aan avond over opvoeding en ge-
loof met vooral aandacht voor ouders van tie-
ners. Miriam Bierhaus, ervaringsdeskundige en 
mede werker van JOP, zal met ons nadenken over 
het thema: grenzen stellen en tieners laten groei-
en in vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is alle 
ruimte voor ontmoeting met andere ouders en 
uw eigen vragen.

Orgelconcert door Anton Doornhein
Op zaterdag 4 oktober geeft orgelvirtuoos An-
ton Doornhein een concert in de Hoflaankerk. 
Het programma heeft bevat veel muziek uit de 
Angli caanse traditie, waaronder zelden gehoorde 
muziek van onder andere Kenneth Leighton en 
William Mathias, en de Canadese componisten 
Healy Willan en Denis Bédard. Verder spectacu-
laire muziek van de Libanees-Franse componist 
Naji Hakim. Een buitenkans om dit concert bij te 
wonen, vooral omdat deze muziek zelden in Ne-
derland wordt uitgevoerd. Het concert begint om 
20.00 uur. De verrichtingen van de speler kunnen 
via de beamer gevolgd worden. De entree is gra-
tis, er is een collecte na afloop. Koffie of fris zijn 
verkrijgbaar na afloop.
Van harte welkom!


