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Brief van Jakob
De kaarsen aangestoken
Wees hier aanwezig (Verzameld Liedboek 500)
Woord ten geleide
Kinderkring
Dit ene weten wij (VL 2)
Voorlezing uit de brief van Jakob
Brief van Jakob 1:1-4: 4:13-5:11
Jakob, dienaar van God en heer Jezus Messias,
aan de twaalf stammen in de verstrooiing,
ik groet jullie.
Beschouw het als enkel vreugde, mijn broeders en zusters,
wanneer jullie ten prooi vallen aan velerlei beproevingen
want je weet:
als je vertrouwen wordt beproefd,
leidt dat tot volharding.
Maar die volharding moet volmaaktheid bewerken
opdat je volkomen gaaf zult worden
en in niets tekortschiet.
*
En nu jullie die zeggen:
‘Vandaag of morgen gaan wij op reis naar een of andere stad,
we blijven daar een jaar,
gaan zaken doen en winst maken’ je weet niet eens hoe morgen al je leven is.
Want je bent damp,
je laat je korte tijd zien,

dan verdwijn je.
Als je nu zou zeggen:
‘Als JHWH het wil,
zullen wij leven en doen dit of dat.’
Maar nu ga je prat op je grootspraak al zulk gesnoef is verkeerd.
Weet iemand wat goed is en hij doet het niet,
het is hem tot zonde.
*
En nu jullie rijken:
ween en maak misbaar over de rampen
die jullie zullen treffen.
Je rijkdom is verrot,
je kleren zijn door de motten aangevreten,
je goud en zilver is verroest de roest zal tegen je getuigen,
je vlees opvreten als vuur.
Je bent schatten gaan verzamelen
terwijl de dagen op hun eind lopen.
Zie, het schreeuwt het uit, het loon dat je hebt ingehouden van de werkers
die je land hebben gemaaid;
en het roepen van hen die je oogst hebben binnengehaald,
het heeft de oren bereikt van JHWH der legerscharen.
Jullie hebben een luxe leven geleid op aarde,
jullie hebben je te goed gedaan,
je hart vetgemest in de slachttijd.
Veroordeeld, vermoord heb je de rechtvaardige niemand durft tegen jou opstaan.
*
Heb geduld, broeders en zusters,
tot de aankomst van de heer.
Zie, de boer wacht op de kostbare vruchten van het land,
hij heeft geduld
totdat de vroege en late regen is gevallen.
Heb dus geduld, ook jullie,
versterk je hart
want dichtbij is de aankomst van de heer.
Broeders en zusters,
je moet elkaar geen loer draaien,
dan word je veroordeeld.

Zie, de rechter staat voor de deur.
Broeders en zusters,
kijk naar de profeten
die hebben gesproken in de naam van JHWH zij wisten wat geduldig wachten is.
Zie, wij prijzen hen gelukkig
die hebben volhard.
Jullie hebben gehoord over Job, hoe hij volhardde,
en jullie hebben gezien aan het eind van dat boek
dat JHWH vol erbarmen en ontferming is.

Alles ontgrenzende (VL 230)
Toespraak
Alex van Heusden
Die de aarde boetseerde (VL 696)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Als het geen droom geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn een stad van bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.
En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen (VL 661)
Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken,
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is

voor al wat leeft.

Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Niet te schatten wanneer (Kok/Löwenthal – nieuw)
Openbaar u aan mij (Löwenthal – nieuw)
Voorbeden
In de hemel onze vader (VL 241)
Zegen
Gij die uw Naam hebt uitgeroepen (VL 567)
Van grond en vuur (VL 910)

