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Brief van Jakob
De kaarsen aangestoken
Gij wacht op ons (Verzameld Liedboek 505)
Drempeltekst
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 als 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.
Brief van Jakob 4:13-15

Gij wacht op ons (herhaling)
Woord ten geleide
Kinderkring
Herschep ons hart (VL 693)

Voorlezing uit de brief van Jakob
Brief van Jakob 2:14-26
Wat heeft het voor nut, mijn broeders en zusters,
als iemand zegt wel te geloven maar niet metterdaad?
Kan zo’n geloofsovertuiging je redden?
Als een broeder of zuster naakt is
en dagelijks gebrek aan eten heeft
en een van jullie zegt tegen hen:
‘Ga heen in vrede, houd je warm en eet je vol’,
maar je voorziet niet in hun lichamelijke noden,
wat heeft dat voor nut?
Zo’n geloof zonder daden is morsdood.
Maar, zal iemand zeggen:
de een gelooft, de ander doet.
Wel, laat mij jouw geloof zonder daden maar eens zien,
dan laat ik jou zien hoe mijn geloof precies uit de daad voortkomt.
Jij gelooft dat God één is? Mooi zo,
maar dat geloven de demonen ook - en ze huiveren erbij.
Wíl jij wel erkennen, leeghoofd, dat geloof zonder daden niet werkt?
Werd onze voorvader Abraham niet gerechtvaardigd door de daad,
toen hij zijn zoon Izaäk opdroeg op het altaar?
Daar zie je dat zijn geloof samenwerkte met zijn daad
en het geloof werd vervolmaakt door de daad.
Zo ging in vervulling wat geschreven staat:
Abraham vertrouwde zich toe aan God
en die achtte hem daarom, als een gerechte.
En daarom werd hij ook ‘vriend van God’ genoemd.
Zo zie je dat een mens gerechtvaardigd wordt door zijn daden
en niet door geloof alleen.
Werd Rachab, de hoer, trouwens niet op dezelfde manier gerechtvaardigd
door haar daden, toen zij de boden bij zich opnam
en ze langs een andere weg liet ontsnappen?
Kortom, zoals het lichaam zonder adem dood is,
zo is ook een geloof zonder daden dood.

Psalm 131 God ik ben niet hooghartig
Toespraak
Bart-Jan van Gaart
Naamloos schooiert liefde langs de wegen

Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gezegend om uw naam - Ik zal er zijn
dit uur, deze dag die Gij ons geeft
God van levenden,
genadig en trouw, op leven en dood.
Gezegend Gij
om Jezus van Nazaret
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons voor te gaan naar U.
Geef ons de adem en de kracht
die was in hem.

Gij die de stomgeslagen mond verstaat (VL 658)
Moge het delen (Löwenthal)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Jij bent de God (VL 173)
Voorbeden
Onze Vader (VL 246)
Zegen
Dat een nieuwe wereld komen zal (nieuw)

