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welkom
NADEREN
intro
(naar Psalm 92,13-14)
voorganger: Rechtvaardigen groeien als palmen,
GEMEENTE: in het huis van de Levende geplant.
voorganger: …
psalm 92:1,7
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
AANSLUITEND: Klein Gloria NLB 195
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
verstilling, bemoediging en groet
kinderlied: ELB 459
Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.

7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

kinderen komen aan het Woord
wegzendlied: ‘Samen in het licht’

2 Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Kyrie: lied 81 (Dienstboek I; 3x)
voorganger: … Daarom roepen wij:

GEMEENTE:
voorganger: … Amen
AANSLUITEND: glorialied NLB 867
1 Loof overal, loof al wat adem heeft
looft God die leeft.
De aard' is niet zo wijd,
of God wordt lof bereid,
zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied.
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.

2 Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
Het lied dat niemand stuit,
Het hart is ’t bovenal,
Dat eeuwig zingen zal
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

HOREN EN VERSTAAN
gebedsgroet
voorganger: De Heer zij met u!
GEMEENTE: Zijn Geest ook met u!
NLB 333
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt!

)
) 2x
)

de Schriften
NBV21
Genesis 18,20-33
20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en
Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of
de klachten die Ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich
hebben afgeroepen. Dat wil Ik weten.’
22 Toen gingen de mannen weg, naar Sodom, maar Abraham bleef voor de HEER
staan. 23 Abraham ging dichter naar Hem toe en vroeg: ‘Wilt U dan behalve de
schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24 Misschien dat er in die stad
vijftig onschuldigen zijn. Zou U die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele
stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 25 Zoiets
kunt U toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden
schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt U toch niet
doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26 De
HEER antwoordde: ‘Als Ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal Ik omwille van
hen de hele stad vergeving schenken.’ 27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij
ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28 stel dat er aan
die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou U dan toch vanwege die vijf de hele stad
verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde Hij, ‘Ik zal haar niet verwoesten als Ik er vijfenveertig aantref.’ 29 Opnieuw sprak Abraham Hem aan: ‘En stel dat het er maar veertig
zijn.’ ‘Dan zal Ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat U
niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als Ik er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij
de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal Ik de
stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat U niet
kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er
maar tien zijn.’ ‘Dan zal Ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’
33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging Hij weg. En
Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
antwoordpsalm psalm 138:2
2 Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

Lucas 11,1-13
Het gebed
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van
zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4 Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
5 Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden
in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6
want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor
te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De
deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je
te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat
ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt,
en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10
Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in
plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
13 Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken,
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie
Hem daarom vragen!’
acclamatie na de lezingen NLB 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
Preek
muzikaal meditatief
preeklied NLB 995
1 O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2 O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

credo
Ik geloof dat ik mijn leven heb gekregen uit de Bron van Liefde.
Ik geloof dat mijn leven bedoeld is om mee te werken
aan een toekomst die voor elk mens menswaardig is.
Ik geloof dat ik in mijn leven geroepen ben om zorgvuldig om te gaan met deze aarde,
zodat er ook nog na mij mensen kunnen wonen en leven.
Ik geloof in die opvallende naar voren tredende mens,
die niet geleefd heeft voor eigen baat.
Ik geloof in die mens, die aanstekelijk op anderen werkte,
omdat Hij zo vol was van de Liefde die Hem mens had gemaakt
Ik geloof in die mens die wij kennen als de Zoon van mensen en de Zoon van God,
die de ereplaats gaf aan de mensen die over het hoofd werden gezien
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt als wij elkaar dienen,
als wij elkaar levenskansen geven, als wij elkaar opbouwen.
Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om te zien
en zo mensen met en voor elkaar te worden.
Ik geloof dat ons leven, zwaar en verdrietig als het soms kan zijn,
niet zal eindigen in het zinloze niets,maar dat we eens zullen leven bij de Bron
van Liefde, die ons dit leven schonk, en nu nog voor ons verborgen Aanwezige is
loflied: psalm 145:1,3,5
1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
3 Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.
5 Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

GAVEN EN GEBEDEN
dankzegging en voorbeden, stil gebed
Onze Vader
lied 369b
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

GEZEGEND GEZONDEN
slotlied

‘Zomerpsalm’ (Alfred J. Bronswijk; melodie psalm 89)

1 Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.

amen NLB 415:3
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

2 U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.

