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Welkom  
 
Zingen: ELB 191 
Veilig in Jezus’ armen 
veilig aan Jezus’ hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
zingend van liefd’ en vreê, 
ruisend uit ’s hemels zalen, 
over de glazen zee. 
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart; 
dáár in zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart. 
 
Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die rots der eeuwen, 
eeuwig mijn hope zij. 
Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
totdat het duister vliedt, 
en ’t oog aan gindse kusten 
uw heillicht gloren ziet. 
 

Veilig in Jezus’ armen, 
vrij bij mijn Heer en Borg, 
vrij van ’t gewoel der wereld, 
vrij van verdriet en zorg; 
vrij van de vrees en twijfel, 
vrij van der zonden macht; 
nog slechts een weinig lijden, 
nog slechts een korte nacht. 
Veilig in Jezus’ armen, 
vrij bij mijn Heer en Borg, 
vrij van ’t gewoel der wereld, 
vrij van verdriet en zorg. 
 
Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
Jezus, Gij stierf voor mij! 
Dat op die rots der eeuwen, 
eeuwig mijn hope zij! 
 
 
 
 
 



Stil gebed (staande) 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 91: 1 en 5 (NB) 
Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Schriftlezing: 
 - Genesis 19: 15 - 29 
 - Lukas 17: 28 - 33 
 

 
 
 
 
Maar gij moogt schuilen bij den HEER, 
geen kwaad bedreigt uw woning: 
gij hebt tot schild en tegenweer 
den allerhoogsten Koning. 
Hij gaf zijn engelen bevel 
dat u geen ding zou schaden; 
zij zullen u naar Gods bestel 
behoeden op uw paden. 
 
 
 
 
 
 

15 Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Zi j zeiden: Sta  op! 

Neem uw vrouw en uw twee dochters , die zich hier bevinden, anders  wordt u om de 
ongerechtigheid van de s tad weggevaagd. 16 Lot aarzelde echter; daarom grepen die 

mannen zijn hand, de hand van zi jn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de 
HEERE hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de s tad. 
17 En het gebeurde, toen zi j hen buiten de s tad gebracht hadden, dat Hij zei : Vlucht voor 
uw leven, ki jk niet achter u en bli jf nergens  op heel  deze vlakte staan; vlucht naar het 

bergland, anders  wordt u weggevaagd. 18 Maar Lot zei tegen hen: Nee toch, Heere. 
19 Zie toch, Uw dienaar heeft genade gevonden in Uw ogen, en U hebt Uw grote 
goedertierenheid aan mij bewezen  door mi jn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet 

naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterf ik. 20 Zie toch, deze s tad 
is dichtbi j genoeg om erheen te vluchten en zi j is klein; laat me daar toch heen vlu chten (zi j 

is immers  klein!), zodat mijn ziel in leven zal bli jven. 21 Toen zei  Hi j tegen hem: Zie, Ik ben u 
ook in di t opzicht ter wille  en zal deze s tad, waarover u gesproken hebt, niet 
ondersteboven keren. 22 Haast u! Vlucht daarheen! Want Ik kan niets doen, totdat u daar 

bent aangekomen. Daarom gaf men deze s tad de naam Zoar.  23 De zon kwam op boven 
de aarde, toen Lot in Zoar aankwam. 24 Toen liet  de HEERE zwavel  en vuur over Sodom en 
Gomorra  regenen. Het kwam van de HEERE ui t de hemel . 25 Hi j keerde deze steden en 
heel  de vlakte ondersteboven, met alle inwoners  van de s teden en het gewas op het land. 

26 Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. 27 En 
Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats  waar hi j voo r het aangezicht 

van de HEERE had gestaan. 28 Hij keek ui t over Sodom en Gomorra  en over heel het gebied 
van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. 

29 En het gebeurde, toen God de s teden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan 

Abraham dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de 
s teden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. 

 
--- 

 



28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zi j dronken, zi j 
kochten, zi j verkochten, zij plantten, zi j bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot ui t  

Sodom wegging, regende het vuur en zwavel ui t de hemel en bracht hen allen om. 
30 Evenzo zal het zi jn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 
31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis , moet niet naar beneden 

gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is , moet evenmin terugkeren naar wat hi j 
achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot. 33 Wie zi jn leven  zal proberen te behouden, zal 

het verliezen. En wie het zal verliezen, zal  het behouden. 
 
Zingen: Psalm 65: 2 en 3 (NB) 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
Tekstafkondiging: Genesis 19: 26 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 442 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen in de dienst 
 
Kinderlied: ‘Is je deur nog op slot?’ 
 
 
 

Gij antwoordt met geduchte daden, 
Gij treedt voor ons in 't krijt. 
God van ons heil, Gij gaat te rade 
met uw gerechtigheid. 
O Gij vertrouwen aller landen 
die ver gelegen zijn, 
Gij houdt het oordeel in uw handen, 
de aard' is uw domein. 
 
 
 
 
 
 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 
 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Refrein: 
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. 
(refr.)  
 
We belijden ons geloof (staande) 
 
Zingen: Nieuw Liedboek 416: 1 - 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: 
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. 
 
Zegen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 


