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Opw 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd!
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer!
O, van U!

Lezen: Lucas 13 : 1-9
1

Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig
die Hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus
het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren.
2
Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs
grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs,
omdat ze dat lot ondergaan hebben? 3Zeker niet, zeg Ik
jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je
allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4Of die achttien
die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel –
denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere
mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, zeg Ik
jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je
allemaal net zo sterven als zij.’
6
Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een
vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of
de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7Hij
zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken
of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak
hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit.”
8
Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit
jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb
omgespit en hem mest heb gegeven. 9Misschien zal hij
dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan
kunt u hem alsnog omhakken.”’

LB(2013) 103C : 1, 2
1 Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
2 Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

LB(2013) 103C : 3, 4, 5
3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
4 Snel vergaan de mensenkinderen
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Loof de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.
5 Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

Opw 436
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan
in de hemel, zo ook hier op aard’;
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan
in de hemel, zo ook hier op aard’;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel,
geef ons daag’lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
Hun vergeven die ons iets schuldig zijn;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen. Amen.

LB(2013) 425
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

