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Muziek 
 
Samenzang lied/Psalm 105, 1,2 en 3 (nw.ldb.) 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
Samenzang lied 376 1 en 2 (ev.ldb.) 

 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 U alleen doorgrondt mijn hart, 
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
 U laat nooit alleen. 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 
 Abba, Vader, laat mij zijn, 
 slechts voor U alleen. 
 Dat mijn wil voor eeuwig zij 
 d'uwe en anders geen. 
 

  
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
 Laat mij nimmer gaan. 
 Abba, Vader, laat mij zijn, 
 slechts van U alleen. 
 
Woord van welkom  & mededelingen 
 
Aanvangslied 351 (ev.ldb.) 

 Machtig God, sterke Rots, 
 U alleen bent waardig. 
 Aard' en hemel prijzen U, 
 glorie voor uw naam. 
 Lam van God, hoogste Heer, 
 heilig en rechtvaardig, 
 stralend Licht, Morgenster, 
 niemand is als U. 
 Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
 Prijst de Geest, die in ons woont. 
 Prijst de Koning der heerlijkheid. 
 Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 
 
Samenzang lied 868, 1,2, 4 en 5 (nw.ldb.) 

 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 adelaarsvleuglen geheven. 
 Hij die u leidt, 
 zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard  
 heeft gezegend, 
 lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
 Denk elke dag 
 aan wat zijn almacht vermag, 
 die u met liefde bejegent. 
 
 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. 
 
Samenzang lied 230 (ev.ldb.)a 
 U bent mijn schuilplaats Heer, 
 U vult mijn hart steeds weer 
 met een verlossingslied. 
 Telkens als ik angstig ben, 
 steun ik op U. 
 Ik vertrouw op U. 
 Als ik zwak ben, ben ik sterk 
 in de kracht van mijn Heer. 
 
Muzikale medewerking  (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Genesis 22 vers 1 t/m 14 
 
Korte meditatie 
 
Samenzang lied 599 (opw.) 

 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 
 Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
 Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
 Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 refrein: 

 Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
 Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
 Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 
 
 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
 Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. 
 Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt. (refr.2x) 
 
 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
 
 
 

 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (Gemeente en VEG Zwolle) 
 
Samenzang lied 416 (nw.ldb.) 
 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: 
 bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 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. 
 
Dankwoord, uitnodigen koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


