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Brief van Jakob 3
De kaarsen aangestoken
Gedenk ons hier bijeen onder de hoede van uw woord (Verzameld Liedboek
553)
Drempeltekst
Stel, er verschijnt iemand in jullie synagoge
met gouden ringen en prachtige kleren,
en er komt ook een arme bedelaar binnen in vieze kleren je ziet de prachtig geklede meneer en je zegt
‘gaat u hier zitten, alstublieft’ en tegen de arme zeg je ‘ga daar maar staan’,
of ‘ga hier maar onder aan mijn voetenbank zitten’ zouden jullie door zo te discrimineren
niet zijn als rechters met kwade intenties?
Brief van Jakob 2:2-4

Gedenk ons hier bijeen
Woord ten geleide
Kinderkring
Zomaar een dak (VL 573)
Voorlezing uit de brief van Jakob
Brief van Jakob 2:4-13
Hoor, mijn dierbaren:
heeft God de armen van deze wereld
niet uitverkoren om rijk aan vertrouwen te zijn
en erfgenamen van het koninkrijk
dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben?

Maar jullie hebben de armen te schande gemaakt
terwijl het toch de rijke is die jullie onderdrukt,
die jullie voor het gerecht sleept
en de goede naam lastert
die over jullie is uitgeroepen.
Jullie zouden er werkelijk goed aan doen
dat majesteitelijke gebod van de Schrift te vervullen:
‘Heb lief je naaste die is zoals jij.’
Als je discrimineert, ben je verkeerd bezig
en word je als overtreder van de Thora veroordeeld.
Want wie zich houdt aan heel de Thora,
maar in één ding faalt,
maakt zich schuldig aan het geheel.
Zeggen: ‘Je zult geen overspel plegen’,
is óók zeggen: ‘Je zult niet moorden.’
Dus als je geen overspel pleegt, maar wel moordt,
overtreedt je heel de Thora.
Spreek en handel dan ook zó als iemand
die beoordeeld wil worden door de Thora van de vrijheid.
Want voor wie nooit mededogen toonde,
kent het oordeel ook geen mededogen.
Maar uiteindelijk wint mededogen van het oordeel.

Een schoot van ontferming (VL 236) (1 x met allen; koor blijft zitten)
Vervolg uit de brief van Jakob
Brief van Jakob 3:5-18
Kijk, een klein vuurtje kan een heel bos in brand steken.
Ook de tong is een vuur, een wereld van onrecht.
Vanuit haar hoge positie onder de ledematen
besmeurt zij heel het lichaam en steekt zij,
aangevuurd door de hel, ons hele leven in brand.
Want de menselijke soort mag dan allerlei soorten dieren,
vogels, slangen en vissen hebben getemd,
maar geen mens kan de tong temmen een rusteloos kwaad vol dodelijk gif.
Met de tong zegenen wij onze God en Vader
en met de tong vervloeken wij degenen
die naar zijn beeld geschapen zijn.
Uit dezelfde mond komen zegen en vloek.
Mijn broeders en zusters, dat zou toch niet zo moeten zijn.

Komt er soms uit dezelfde bron zoet en bitter water?
Kan een vijgenboom olijven geven, of een wijnstok vijgen?
Kan zout water zoet water maken?
Wie van jullie is wijs en verstandig?
Laat dan door je goede leefwijze zien
dat je handelt met de zachtmoedigheid van de wijsheid.
Maar is je hart vol bittere jaloezie en twistzucht,
denk dan niet dat je de waarheid in pacht hebt,
je loochent haar.
Dat soort wijsheid komt niet van boven,
maar is laag-bij-de-gronds, zielig en demonisch.
Want waar jaloezie en twistzucht is,
daar heersen instabiliteit en allerlei louche praktijken.
Maar de wijsheid van boven is zuiver, vreedzaam, mild,
overtuigend, vol mededogen en goede vruchten,
zonder een spoor van partijdigheid of hypocrisie.
En voor wie vrede brengen
ligt een oogst van gerechtigheid en vrede in het verschiet.

Onkreukbare woorden (VL 19)
Toespraak Kees Kok
Niet als een storm (VL 520)
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 de onzienlijke
gezegend de verborgene
gezegend de levende
dag liefde die dorstig maakt
licht dat ziende maakt.
Gezegend mensen die goed zijn
de hand die niet slaat

de mond die niet verraadt
de vriend die zijn vriend niet verloochent.
Gezegend zij de vrouw voor de man
en de man voor de vrouw
en oud voor jong
en rijk voor arm.
Gezegend is de nieuwe mens voorbij de dood
die in ons spreekt, die in ons zucht en kreunt,
die in ons leeft
Jezus Messias.
Die zich gegeven heeft,
zich nemen laat,
die wordt gebroken,
uitgedeeld van hand tot hand,
als brood gegeten.

Waar vriendschap is en liefde (VL 656)
Moge het delen (Löwenthal)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Elke dag, alle dagen (Löwenthal)
Voorbeden
Laat niemand die in de beproeving raakt, zeggen:
‘God heeft mij in beproeving gebracht’,
want God kan niet door kwaad beproefd worden
en kan zelf niemand in beproeving brengen.
Nee, ieder mens wordt verleid, verlokt, verzocht
door zijn eigen begeerten.
(Brief van Jakob 1:13-14)
Zo zingen wij:

Onze Vader (VL 246)
Zegen
Overal zijt Gij (VL 165)

