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Orgelspel  
 
 
Welkom en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

- Allen gaan staan (indien mogelijk) - 
 
 
 

Lied 276 – Zomaar een dak – strofe1 en 2 
 
 
 
Drempeltekst – Brief van Jakob (uit hoofdstuk 5) 
 

Heb dus geduld, broeders en zusters, 
tot de aankomst van de heer. 
 

Versterk je hart 
draai elkaar geen loer 
want dichtbij is de aankomst van de heer.  
 

Kijk naar de profeten 
die hebben gesproken in de naam van de Eeuwige - 
zij wisten wat geduldig wachten is. 
 

Zie, wij prijzen hen gelukkig 
die hebben volhard. 
want door hen weten wij 
dat de Eeuwige vol erbarmen en ontferming is.  

 
 
 

- Allen gaan zitten - 
 
 
Vervolg lied 276 – Zomaar een dak - strofe 3 
 

 
 
Ten geleide - gebed – stilte 
 
 
Psalm 15 – Wie zult Gij noden  strofe 1,2,4 
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Brief van Jakob – uit hoofdstuk 2 en 4 vertaling Alex van Heusden 
 

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? 
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. 

 
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. 
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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. 

 
 

En nu jullie rijken: 
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 de Eeuwige. 
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. 
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Lied   924 – Verdoofd en schamper
 
 
Toespraak  
 
 
Orgelspel 
 
 
Lied 773 – Van grond en vuur 
 
 
Voorbede  
 
Hier begint de dienst van de tafel 
 
 

Die ons ziet zoals wij zijn, 
die ons roept en aanspoort: kom! 
Dat wij brood en wijn worden  
voor iedere onbekende bekende naaste 
dat wij worden als hij, Jezus Messias 
tot wiens gedachtenis wij  
breken dit brood en delen deze beker. 
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Breken en delen brood en wijn, 
voorsmaak van wat komen gaat: 
aarde vredesoord voor al wat leeft, 
toekomst die reeds nu in ons begint 

 
Breken en delen – in de kring  
 
Onze Vader – met open handen naar elkaar 
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Lied ‘Aan onszelf teruggegeven’ (nr 6 – eigen bundel) 
 

Aan onszelf teruggegeven, korte spanne uitgeheven  
boven lasten van het leven, zagen wij. 
in een flits, het was maar even hoe wij mogen zijn.  
 

Beeld dat wij nu in ons dragen, stralend licht dat onze dagen  
richting geeft door wat wij zagen, lijf en geest 
voelen in de diepste lagen heelheid die geneest.  
 
 
Afscheid en Zegenbede 
 
 
Vervolg lied ‘Aan ons zelf teruggegeven’  
 

Volheid hebben wij ervaren waar w’ in vrede samen waren,  
onze onrust kon bedaren, aangeraakt  
door de hemel die de aarde vasthoudt en bewaart.  
 

Vleug van eeuwigheid, ontloken in een schepping zo gebroken,  
hoop als vonken aangestoken om ons heen. 
Tijd van gaan is aangebroken, wij gaan niet alleen. 
 
 

Orgelspel  
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