Bij de zondag:
Elke dag worden wij er momenteel aan herinnerd: Op veel plekken in de wereld is de vrede ver te
zoeken. Beangstigend dichtbij is de oorlog in Oekraïne. ‘Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit
bevrijding zijn?’ (lied 462). Toch willen we de hoop niet verliezen en vieren wij deze zondag
vredeszondag. Eén is er toch die met ons gaat en ons Zijn toekomst voor ogen houdt. Als teken
daarvan vieren wij vandaag de Maaltijd van de Heer.
Tweede zondag van de herfst – 25 september 2022 in de Jacobskerk
voorganger: ds. Freerk Hovinga; lector: Anita Kolkman; Orgel: Annelies Slöetjes en Wim Ruessink
m.m.v. de Zonnebrinkcantorij
Klokgelui
Orgelspel: Preludium en fuga G-dur F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Welkom en mededelingen
Intochtslied: lied 1008, alle verzen
Bemoediging, groet en drempelgebed

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die nooit loslaat het werk dat Hij ooit begon
maar trouw blijft tot in eeuwigheid.
Genade en vrede, van God, onze Vader,
van Christus Jezus, onze Heer,
in de eenheid met de Heilige Geest. Amen.
Zie ons, o God, hier samen gekomen in Uw Huis
om Uw aanwezigheid te mogen ervaren
in de liederen die wij zingen
in de woorden die klinken
in de gebeden die opstijgen
in de stilte in deze ruimte en in ons hart.
Wees aanwezig en zegen ons met vrede. Amen.
Als kyriegebed: lied 860, alle verzen. Allen zingen telkens de laatste 2 regels van het refrein
Glorialied: Lied 305: 1 Allen, 2 Cantorij, 3 Allen
De Heilige Schrift
Gebed bij de opening van de Schrift
De kinderen gaan naar de kindernevendienst, onder het zingen van het lied: ‘Wij gaan voor even uit
elkaar’
Lezing: Amos 6,1,3-7
Zingen: lied 995, beide verzen
Lezing: Lucas 16,19-31
Zingen: psalm 146, verzen 2, 3 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming)
2. Macht van mensen heeft geen waarde;
zoek daarin geen zekerheid.
Mensen sterven, worden aarde;
snel zijn ze verleden tijd.
Als ze op een dag vergaan
is het met hun macht gedaan.
3. Wie op Jakobs God blijft bouwen,
wie de HEER als helper heeft,
ent geluk en kan vertrouwen
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op zijn God die redding geeft.
Hij schiep hemel, zee en land;
wat Hij heeft beloofd houdt stand.
4. Hij doet recht en zal bevrijden
wie niet weet wat vrijheid is,
voedt royaal wie hongerlijden,
redt uit de gevangenis.
Blinde ogen opent Hij;
wie gebukt gaat, staat Hij bij.
Uitleg en verkondiging
Meditatieve muziek
Zingen: lied 1014 1 Allen, 2 Cantorij, 3 Allen, 4 Cantorij, 5 Allen
Gebeden en gaven
Gebeden
Na de woorden Zo bidden wij:... zingen we lied 367h:
Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Nodiging voor de Maaltijd van de Heer
Inzameling van de gaven: 1e kerk; 2e Kerk in Actie: vredesweek
Gebed over de gaven
Tafelgebed
... ... ...
en zingen wij U toe: Heilig, heilig, heilig
Zingen: lied 985, verzen 1 en 3
Vervolg tafelgebed
Onze Vader (gezamenlijk gebeden)
Vredegroet
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Zijn vrede zij ook met u.
Wensen wij elkaar de vrede van Christus!
Zingen: lied 774 (1x cantorij, 1x allen)
Delen van brood en wijn
Slotgebed
Slotlied: Lied 718 1 Allen, 2 Cantorij, 3,4 allen
Zending en zegen
cantorij: ‘Gezegd is je mens’ (t. Andries Govaart, m. Herman Rouw)
‘Gezegd is je, mens, wat goed is,
je weet wat de Levende van je vraagt:
doe recht, betrouwbaar in liefde,
ga, ga de weg;
dien, dien elkaar;
dank, dank zij God.’
V: Daartoe zegene ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Orgelspel: Vater unser im Himmelreich D. Buxtehude (1637-1707)
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