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OM TE BEGINNEN 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 272: 1 en 2 
1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 

2. Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 

Stil gebed - Bemoediging - Groet  

Zingen  Lied 272: 3  
3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 

Inleiding 
Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 272: 4 
4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag 

Gesprek met de kinderen 
Projectlied 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Psalm 25: 15-21 
door Peter Lotterman 
Ik houd mijn oog gericht op de HEER, 
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 
Keer u tot mij en wees mij genadig, 
ik ben alleen en ellendig. 
Mijn hart is vol van angst, 
bevrijd mij uit mijn benauwenis. 
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, 



vergeef mij al mijn zonden. 
Zie met hoevelen mijn vijanden zijn, 
hoe ze mij dodelijk haten. 
Behoed mij en bevrijd mij, 
maak mij niet te schande, want ik schuil bij U. 
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, 
op U is mijn hoop gevestigd. 
    
   Lucas 13: 6-9 
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. Hij zei tegen de wijngaar-
denier: “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.” 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. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u 
hem alsnog omhakken.”’ 

Zingen  Lied 25a 
1. Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 

2. Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

DIENST VAN ANTWOORD 
Zingen  Lied 321: 1, 2, 3 en 7 
1. Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 

2. Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 

3. Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 

7. Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 

Gebeden 
OM MEE TE GAAN 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas 

Slotlied  Lied 418 
1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 



3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


