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Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
Bemoediging en groet
Lied: Psalm 103: 1, 5 en 9
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Fenna Engbers, Joukje Kloosterman, Jesper en Fred Groenia over hun voorgenomen reis
naar Sierra Leone
Gebed

Lezing: Spreuken 15: 1 – 7 (Willibrordvertaling)
Een vriendelijk antwoord doet de woede wijken,
maar een krenkend woord wekt de woede op.
De tong van de wijzen vloeit over van kennis,
maar de mond van de dwazen druipt van domheid.
De ogen van de HEER zijn overal aanwezig,
en houden de kwaden en de goeden in de gaten.
Een milde tong is een levensboom,
maar een kwade tong verbrijzelt de overtuiging.
De lippen van de dwazen verspreiden kennis,
maar het hart van de dwazen niet.
Lezing: Jakobus 3: 1 – 12
Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren
een strenger oordeel te wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie
nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om
zelfs het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in de mond om ze
te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe
reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de
richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is ook de tong een klein
orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine
vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van
onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam,
hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. De mens heeft
alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende
dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat
onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. Met onze tong zegenen we onze Heer en
Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld.
Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders
en zusters? Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of
kan een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een
zilte bron zoet water. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het
daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo
hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid
komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme
heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven
daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk
aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en
oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor
hen die vrede stichten.

Lied: 838: 1 en 3
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
Het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Overdenking
Muzikaal meditatief moment
Bedankt Rick Grootenhuis
Gebeden
Lied: 423
Nu wij uiteen gaan 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!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
Ga met uw licht voor ons uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

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
_____________________
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