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DNP 57 : 1, 2 
 
1 Genade, God, genade nu ik zucht. 
Geef mij genade nu ik tot U vlucht. 
Ik kruip onder uw vleugels met mijn zorgen; 
daar vind ik rust, daar schuil ik opgelucht. 
In doodsgevaar verwacht ik toch de morgen. 
 
2 Ik smeek de Allerhoogste om gehoor, 
Hem die mij helpt en vasthoudt in zijn spoor. 
Vanuit de hemel zal Hij mij bewaren. 
Wie mij bedreigen gaan er laf vandoor, 
terwijl Hij mij zijn liefde laat ervaren. 
 
DNP 57 : 5 
 
5 Ik ben gerust: God biedt mij veiligheid. 
Ik ben gerust en meer dan graag bereid 
om Hem te prijzen, om mijn hart te delen. 
Kom ziel, en zing! Kom harp, speel toegewijd! 
Ik zal de nieuwe morgen wakker spelen. 
 
 
Lezen: Jesaja 30 : 15-21 
 

15Dit zei God, de HEER, 
de Heilige van Israël: 
‘In rust en inkeer ligt jullie redding, 
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ 
Maar jullie wilden niet. 
16Jullie zeiden: ‘Nee! 
Te paard vluchten we weg!’ – 
Vluchten zúl je! 
‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – 
Razendsnel word je ingehaald. 
17Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, 
voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. 
Al wat er van jullie rest 
is als een paal op een bergtop, 
als een vaandel op een heuvel. 
18En toch wacht de HEER op het ogenblik 
dat Hij jullie genadig kan zijn; 
toch zal Hij zich oprichten 
om zich over jullie te ontfermen. 

Want de HEER is een God van recht. 
Gelukkig de mens die op Hem wacht. 
19Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft 
geen tranen meer te storten. Want Hij zal zich over je 
ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden zodra 
Hij je hoort. 20De Heer zal jullie brood geven in de 
benauwenis en water in de nood. Hij die jullie 
onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen 
ogen zul je je leermeester zien, 21met eigen oren zul je 
een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je 
moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’  
 
 
DNP 57 : 6 
 
6 Voor U, mijn God, hef ik een loflied aan: 
uw trouw en liefde zullen nooit vergaan. 
Laat alle volken vol ontzag herhalen: 
Vervul de hemel, Heer, door op te staan. 
Laat heel de aarde van uw glorie stralen. 
 
 
Lezen: Lucas 13 : 22-30 
 
22Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en 
dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. 23Iemand vroeg Hem: 
‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij 
antwoordde: 24‘Doe alle moeite om door de smalle deur 
naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen 
proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 
25Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de 
deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te 
kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal 
hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie 
vandaan?” 26Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw 
bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten 
onderricht gegeven.” 27Maar hij zal tegen jullie zeggen: 
“Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met 
jullie, onrechtplegers!” 28Dan zullen jullie jammeren en 
knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al 
de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf 
buitengesloten wordt. 29Uit het oosten en het westen 
en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze 
zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van 
God. 30En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten 
zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’ 
 
 



GK 243 
 
1 Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
2 Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
3 Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4 Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
 
LB(2013) 342 
 
1 In God de Vader op zijn troon 
geloven wij, en in de Zoon, 
uit God geboren voor de tijd – 
Hem zij de macht, de majesteit! 
 
2 En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 
 
3 Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 
 
4 Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 
 
5 Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 
Amen. 

LB(2013) 415 
 
1 Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2 Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 


