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Zondag 6 nov. Voorganger Ds. Wina Hordijk, organist Erik Nijzink.  

 

Welkom 

 

Psalm 121: 1,2 uit De Nieuwe Psalmberijming 

1 Mijn ogen kijken naar omhoog. 

Ik zie de bergen staan,  

daar komt mijn hulp vandaan,  

daar houdt de Heer mij in het oog; 

Hij maakte en bewaarde  

de hemel en de aarde. 

 

2 Hij laat je voeten veilig gaan. 

Als jij obstakels ziet:  

je helper sluimert niet,  

Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan  

en laat zijn steun ervaren. 

Hij zal zijn volk bewaren. 

 

Bemoediging en groet 

 

Psalm 121: 3,4 uit De Nieuwe Psalmberijming 

 

3 De Heer zal steeds je helper zijn;  

zijn schaduw, zo dichtbij,  

blijft aan je rechterzij. 

De zon en maan doen je geen pijn. 

De Heer zal alle dagen  

en in de nacht jou dragen. 

 

4 De Heer bewaart je voor het kwaad. 

Je ziel, je leven zal  

bewaard zijn, overal. 

Waar je ook komt of waar je gaat –  

voor nu en na dit leven  

zal Hij bescherming geven. 

 

Kyriëgebed 

 

Lied 655: 1,2,3 

 

Lezing: Genesis 12: 1-8. NBV21 

 

Lied 802: 1,3,4 

 

Overdenking  

 

Lied 659: 1,3,4,6 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed  

 

Viering van de MAALTIJD VAN DE HEER 

 

Lied 413 

 

Herinnering aan de collecte 
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Slotlied: Lied 15 uit ‘Het liefste lied van overzee 2’ (mel. ‘Finlandia’ van J. Sibelius / Lied 

246 ELB) 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 

Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben Ik de hand, die al je tranen wist.  

 

Zegen en gezongen Amen. 

 

 


