Liturgie voor zondag 18 september
Voorganger: Ds. S. Bijl
Organist: Klaas van der Kolk

welkom en mededelingen
psalm van de binnenkomst 122: 1 en 2
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan
Kom ga met ons en doe als wij
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2 Hoe zijn de stammen opgegaan
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijns naams ere
Zo is het Israël gezegd;
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren

bemoediging en groet
drempelgebed
psalm 122: 3
3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
gebed om ontferming, afgesloten met lied 281: 1 t.m. 4
1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
3 Verschijn ons als de dageraad,
God, houd uw oog op ons gericht:
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
Kyrie eleison!
2 Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

gloria, afgesloten met lied 281: 8 t.m. 10
8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

9 Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
gebed van de zondag
moment voor de kinderen
lezing Amos 8: 4 - 7
4
Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de
machtelozen van dit land, luister! 5Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de
nieuwemaan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat,
zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken de efa kleiner, jullie maken
de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. 6Jullie kopen de zwakken
voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het
kaf verkopen we als graan!’ 7Dit zweert de HEER bij de trots van Jakobs volk: Nooit
zal Ik een van jullie daden vergeten.
lied 217: 1, 2 en 3
1 De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
lezing Lukas 16: 1 - 17
1
Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een
rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen
verkwistte. 2De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor

ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer
rentmeester blijven.” 3Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu
mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen
schaam ik me. 4Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de
mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis
ontvangen. 5Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste
vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6“Honderd vaten olijfolie,”
antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw
schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7Daarna vroeg hij aan de
volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,”
luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig
van.” 8En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De
kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van
het licht. 9Ook Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat
jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer
is.
10
Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en
wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11Als jullie
onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan
werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12En als jullie onbetrouwbaar blijken
met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf
toekomt? 13Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en
de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’
14
De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend
hun neus voor Hem op. 15Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen voor
rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien
staat, is een gruwel in de ogen van God.
16
De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van
God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. 17Maar
nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet
wegvalt.
lied 217: 4 en 5
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing

prediking
orgelspel
lied 240: 2 t.m. 6
2 Geef ons in deze zware tijd
volharding en standvastigheid,
opdat wij woord en sacrament
bewaren tot aan ’s werelds end.
3 Bewaar uw kerk, zij is benard,
want wij zijn boos en traag en hard;
geef vrucht en zegen op uw woord,
maak dat alom het wordt gehoord.

5 Het is niet onze zaak, o Heer,
’t gaat om uw eeuwig rijk, uw eer.
Wil allen trouw terzijde staan,
die op uw wegen willen gaan.

4 Blijf Heer ons met uw woord nabij
en maak ons van de vijand vrij,
deel aan uw kerk genade mee,
geduld en eenheid, moed en vrêe.

6 Uw woord maakt onze harten sterk,
het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij Heer,
buiten uw woord niets zoeken meer.

dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
staande zingen we lied 1009
1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!
zegen, allen: Amen

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

