
Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar

Naam

Volgende punt >



Votum en zegengroet

Opwekking 767 >



Hoe mooi en hoe heerlijk

als wij als familie,

als broers en als zussen,

om elkaar geven

en open en eerlijk

met elkaar omgaan,

de vrede bewaren

en eensgezind leven.

Opwekking 767 Volgende punt >



Refrein

En het mooiste geschenk

wordt ons gegeven:

de zegen van God,

een eindeloos leven.

Opwekking 767 Wet >



Wet 

Psalm 105: 3, 4 >



Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte,

naar Hem die al uw heil bewerkte.

Zoekt dagelijks zijn aangezicht,

gedenkt al wat Hij heeft verricht.

Slaat acht op 't oordeel van zijn mond

en vreest Hem, volk van Gods verbond.

Psalm 105: 3, 4



O volk, uit Abraham gesproten

dat zoveel gunsten hebt genoten,

o Jakobs kind’ren, die de HEER

heeft uitverkoren, meldt zijn eer.

De HEER is onze God; zijn mond

spreekt recht op heel het wereldrond.

Psalm 105: 4 Gebed >



Gebed

Genesis 17 >



Schriftlezing

Genesis 17

door Hetty Koster



1Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen 

de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de 

Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, 

leid een onberispelijk leven. 2Ik wil met jou een 

verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel 

nakomelingen geven.’ 3Abram boog zich diep neer 

en God sprak: 4‘Ik doe jou deze belofte: je zult de 

stamvader worden van een menigte volken. 5Je zult 

voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, 

want ik maak je de vader van vele volken.
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6Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel 

volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen 

koningen zijn. 7Ik sluit een verbond met jou en met 

je nakomelingen, met alle komende generaties, een 

eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die 

van je nakomelingen. 8Heel Kanaän, het land waar 

je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je 

nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal 

hun God zijn.’
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9Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden 

aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, 

generatie na generatie. 10Dit is de verplichting die 

jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens 

moeten worden besneden. 11Jullie moeten je 

voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn 

van het verbond tussen mij en jullie. 12In elke 

generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk 

geslacht besneden worden wanneer hij acht 

dagen oud is. 
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Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk 

behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij 

jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn 

gekocht; 13iedereen die bij jullie geboren is of door 

jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit 

verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie 

lichaam. 14Een onbesnedene, een mannelijk 

persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, 

moet uit de gemeenschap gestoten worden, 

omdat hij het verbond verbroken heeft.’
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15Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw 

Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai

noemen maar Sara. 16Ik zal haar zegenen en jou bij 

haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen 

dat er volken uit haar zullen voortkomen en er 

koningen van haar zullen afstammen.’ 17Abraham 

boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou 

iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? 

En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind 

ter wereld kunnen brengen?
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18En hij antwoordde God: ‘Ik zou al gelukkig zijn als 

Ismaël onder uw bescherming mocht staan.’ 19Maar 

God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, 

die je Isaak moet noemen, en met hem zal ik mijn 

verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend 

verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal 

gelden. 20En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal 

hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, 

heel veel nakomelingen geven.
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Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een 

groot volk uit hem voortkomen. 21Maar mijn verbond 

zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je 

volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’ 22Nadat 

God zo met hem gesproken had, ging hij bij 

Abraham vandaan.
23Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon 

Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen 

die hij gekocht had, kortom al zijn mannelijke 

huisgenoten, 
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zoals God hem had opgedragen. 24Abraham was 

negenennegentig jaar toen hij besneden werd, 25en 

zijn zoon Ismaël was dertien. 26Zo werden op een 

en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël 

besneden 27en ook al Abrahams huisgenoten, 

zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die 

van vreemdelingen waren gekocht.

Psalm 105: 5 >
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God zal zijn waarheid nimmer krenken,

maar eeuwig zijn verbond gedenken.

Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht

tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham, zijn vrind,

bevestigt Hij van kind tot kind.

Psalm 105: 5 Preek >



Preek

Lied 868: 1, 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.

Lied 868: 1, 5 Preek >



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.

Lied 868: 1, 5 Dankgebed >



Dankgebed

Gezang 175b >



Ik geloof in God de Vader,

de Almachtige, Schepper des hemels

en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijnen eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilge Geest,

geboren uit de maagd Maria;

Gezang 175b



die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle;

ten derden dage wederom opgestaan

van de doden;

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders;

Gezang 175b



vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene,

christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

Gezang 175b



wederopstanding des vlezes;

en een eeuwig leven.

Amen, amen,

amen.

Gezang 175b Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor evangelisatie

de tweede is voor de diaconie.
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Gezang 231: 1, 3 >



Maak muziek voor God de Vader

in de ruimte van de tijd,

die in Christus ons bewaarde,

door zijn Geest ons heeft geleid.

Met de hemel als een koepel,

als het klankbord van de Heer,

komt het loflied als geroepen,

stijgt het op en daalt het neer.

Gezang 231: 1, 3



Refrein:

Dank aan God die zetelt op de troon.

Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

Gezang 231: 1, 3



Heer, zolang wij ademhalen

zingen wij U tegemoet

tot het klinkt in alle talen

in een niet te tellen stoet.

Komende van alle kanten

- tel de sterren, Abraham -

brengen wij in witte mantels

lof aan God en aan het Lam.

Gezang 231: 3



Refrein:

Dank aan God die zetelt op de troon.

Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

Gezang 231: 1, 3 Zegen >



Zegen

Opwekking 746 >



De God van de vrede

geeft jou zijn zegen

op alle wegen

die je zult gaan

Wanneer het meevalt

of soms ook tegen

bij zon en bij regen

zal Hij naast je staan

Opwekking 746



Hij is als een schaduw

die met je meegaat

jou nooit alleen laat

want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede

en de genade

van God, onze Vader

Zo zegent Hij jou

Opwekking 746



Goede zondag
en voor degenen die in de kerk zijn: wel thuis.


