Liturgie SoW dienst 1 augustus 2021 Witharen om 10.00 uur

Voor de dienst is er orgelspel

Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst

Lied 146 c: 1, 3, 6, 7
Stil gebed – Onze hulp – Groet

Inleidend woord

Gebed van verootmoediging: Lied 859: 1, 2
Marcus 10: 23-27
23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om
het koninkrijk van God binnen te gaan.’
24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk:
‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan:
25 het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een
rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered
worden?’
27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God
is alles mogelijk.’

Lied 859: 3

Mat. 7: 12
12 Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart
van de Wet en de Profeten.
Lied 859: 4
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Lucas 16: 19-31
19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn
linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.
20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren.
21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man;
maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.
22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan
Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven.
23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in
de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.
24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat
hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd
pijn in deze vlammen.”
25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven
hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost,
maar lijd jij pijn.
26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie
wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”
27 Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader
stuurt,
28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in
dit oord van martelingen terechtkomen.”
29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!”
30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe
komt, zullen ze tot inkeer komen.”
31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich
ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’

Lied 869: 4, 5

Overdenking

Lied 1005: 1, 2, 4, 5

Eventuele afkondigingen

Gebeden

Aandacht collecte
Lied 910: 1, 2, 5

Zegen met gezongen ‘Amen’

Orgelspel

