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Variaties Lied 274
Welkom en mededelingen
Gemeente gaat staan

Openingslied 285 ‘Het licht is ons voorgegaan. ’
Votum en Groet
Gemeente gaat zitten

Thema: Een ongewoon gesprek….
Lied 274: 1, 2 en 3 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’.
Inleiding-stilte -gebed

Uit Genesis 18: 1- 5 uit NBV 2004

De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre.
Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.
Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan.
Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei:
’ Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan.
Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen,
maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk.
Ik zal u iets ook te eten brengen, zodat u weer op krachten kan komen
voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?” Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’

De tijd verstrijkt……
Uit Genesis 18: 16-21
Toen de mannen weer verder gingen, lieten zij hun blik op Sodom
rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen.
De Heer dacht: Waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik
van plan ben? Uit Abraham zal immers een machtig en groot volk
voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te
worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen , hij moet zijn zonen en

zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs,
door rechtvaardig en goed te handelen.
Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd.
Daarom zei de Heer: ’Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen
Sodom en Gommora, hun zonden zijn ongehoord groot.
Ik zal er naar toe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb
gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen.
Dat wil ik weten.’

Meditatieve Muziek: Aria in F gr-t, Georg Friedrich Handel (1685-1759)
Uit Genesis 18: 22-26
Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de
Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg:
’Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven
benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn.
Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad
vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners?
Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten
omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam
worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de
hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde:
‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen die
hele stad vergeving schenken.’
Lied 318: 1 t/m 4 ‘Het woord brengt de waarheid teweeg’.
Overdenking
Muziek orgel: Trio in e kleine terts, Christian H. Rinck (1770-1846)
Collecten bij uitgang!
Gebeden
Onze Vader

Slotlied 423: 1, 2 en 3
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Zegen
Orgel: Fuga C-Dur, Jan K. Vanhal (1739-1813)
Uitspraken:

Rechtvaardigheid: als schoonmakers beter verdienen dan vervuilers.
Loesje

Gerechtigheid is niets anders dan de naastenliefde van de wijze.

Gottfried Wilhelm von Leibniz

Wet en gerechtigheid zijn niet altijd hetzelfde. Wanneer dat niet het
geval is, kan het vernietigen van de wet de eerste stap zijn om het te
veranderen.

Gloria Steinem

