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LITURGIE MORGENDIENST op 28 augustus 2022
Welkomkerk

Welkom
Aanvangslied: Lied 287: 1, 2, 5 (Rond het licht dat leven doet)
1 Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden.
Bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

5 Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen.
Licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

2 Rond het boek van Zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen.
Als de kerk van liefde leest,
is het feest.
Stil gebed – Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Kyriegebed
Glorialied: Lied 103e (3x: 1x Engels. 1x Nederlands, 1x Engels)
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft
Moment met de kinderen
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Maandlied: ‘Hij is machtig’
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Sirach 28: 13 – 26 (NBV21)
13Vervloek

een roddelaar,
vervloek wie met een dubbele tong spreekt,
want velen die in vrede met elkaar leven
worden door hem te gronde gericht.
14Een lasteraar brengt velen aan het wankelen
en jaagt hen op van volk tot volk,
haalt versterkte steden neer
en verwoest de huizen van hooggeplaatsten.
15Een lasteraar jaagt moedige vrouwen op de vlucht
en berooft hen van de vrucht van hun werk.
16Wie naar een lasteraar luistert, vindt geen rust
en woont nooit meer ongestoord.
17De slag van een zweep veroorzaakt een striem,
de slag van een tong breekt botten.
18Velen vallen door een snijdend zwaard,
maar niet zo veel als door een scherpe tong.
19Gelukkig is hij die daartegen beschermd is,
die niet is overgeleverd aan de woede van zo’n tong,
zo’n juk niet hoeft te dragen.
Zingen: Lied 316: 1, 4 (Het woord dat u ten leven riep)
1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Schriftlezing: Jakobus 3 (NBV21)
31Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren
een strenger oordeel te wachten staat.
2En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich
een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te
houden.
3Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we
hun hele lijf sturen.
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4En

kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een
klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt.
5Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen!
Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt.
6Onze tong is net zo’n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld
van onrecht in zich bergt: hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven
in brand, met vuur uit de Gehenna.
7De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels,
kruipende dieren en zeedieren,
8maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol
dodelijk venijn.
9Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee
die God heeft geschapen als zijn evenbeeld.
10Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn,
broeders en zusters?
11Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?
12Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin
geeft een zilte bron zoet water.
13Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk
bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
14Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo
hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen.
15Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch.
16Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.
17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend,
mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze
is onpartijdig en oprecht.
18Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen
die vrede stichten.
Zingen: Lied 841: 1, 2, 3 (Wat zijn de goede vruchten)
1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
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3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft, maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos.
Overdenking
Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 (O grote God, die liefde zijt)
1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

3 Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Gebeden
Aandacht voor de Gaven
Slotlied: Lied 425 (Vervuld van uw zegen)
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

Zegen
4

