Protestantse Gemeente Damsterboord
Zondag 29 september 2019 – aanvang: 10.00 uur
2 e van de herfst - kleur: groen
Ouderling van dienst: Dennis van der Laan
Diaken van dienst en lector: Immy Klöpping
Organist: Gerard van Reenen
Voorganger: Ds. Rob Fortuin
Thema: “Over de arme en de rijke”

Klokluidenorgelspel
DE VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen (wie kan, gaat staan)
Eerste lied: NLB 283 – In de veelheid van geluiden
(Want wij mensen op de aarde, raken van het duister moe)
Groet en bemoediging
v. De Heer zij met u
a. ook met u is de Heer!
v. Ons begin is in de Naam van God.
a. Hemel en aarde bestaan niet zonder Hem
v. Die genadig is en ruimte geeft,
die ons draagt in leven en sterven.
a. Gij zijt de God van mijn heil,
U verwacht ik de ganse dag.
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Gebed van toenadering:
v. Hoor ons aan, God,
g. hoor naar ons bidden
v. Gij die onze harten aanziet
en onze diepten peilt,
g. blijf ons niet verborgen.
v. Wij herkenden U niet en zochten onszelf.
g. Heer, vergeef ons
v. wek ons tot leven in uw naam
beadem ons bestaan met uw Geest
g. open ons voor uw toekomst
en doe uw aangezicht lichten.
v. Door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen. (De gemeente gaat zitten)
Lied: NLB 537 vers 1, 2 en 3 – Zo spreekt de Heer
Inleiding:
Goed dat u gekomen bent. De bijbel reikt ons vandaag een lastig thema
aan. In de politieke beschouwingen gaat het over de tweedeling in onze
samenleving: rijk en arm! Laten we straks kijken of er vanuit het christelijk
geloof iets over te zeggen is.
Gebed om ontferming
Gebedsintenties worden besloten met “zo bidden wij U en zingen”,
waarna
Kyrie:

Loflied: NLB 657 – Zolang wij ademhalen
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DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN
Gebed bij de opening van de Schriften (Gebed van de zondag)
v. - - - - - - - - - - - - - v. Amen, – overgaande in:
Lied: NLB 1001 – De wijze woorden en het groot vertoon
Eerste lezing: Amos 6,1-9
Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit
uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden! Trek naar Kalne en bekijk het
goed; ga van daar naar het grote Hamat, ga dan terug naar Gat waar de Filistijnen
wonen–zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat
van jullie? Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de
heerschappij van het geweld dichterbij brengen. Jullie liggen maar op je ivoren
bedden, hangen op je divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal.
Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken te spelen als David zelf. Uit grote
schalen drinken jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie je in, maar jullie lijden
er niet onder dat Jozefs volk ten onder gaat. Daarom gaan jullie nu als eersten in
ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij.
Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf–zo spreekt de HEER, de God van de hemelse
machten: Ik heb een afschuw van de hoogmoed van Jakobs volk, ik heb een afkeer
van zijn burchten. Daarom zal ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand
uitleveren, en als er in een huis nog tien mensen overblijven, zullen zij sterven.

Schriftlied: NLB 647 – Voor mensen die naamloos
Tweede lezing: Lucas 16,19-31 (volgens Oecumenisch Leesrooster)
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en
fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.
Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met
zweren. 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.
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. Toen hij in het
dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte
Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 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.” 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. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van
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hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan
oversteken.” Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis
van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen,
zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.”
Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” De
rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe
komt, zullen ze tot inkeer komen.” 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.”’

Acclamatie NLB 458 – Zuivere vlam (2X A&B)
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: NLB 718 – God, die leven hebt gegeven
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging en voorbeden: Na iedere gebedsintentie zegt de
voorganger:'zo bidden wij U zingend' waarna de gemeente:

Stil gebed / Onze Vader
Diaconale mededelingen en Inzameling van gaven
Slotlied: NLB 845 – Tijd van vloek en tijd van zegen
Zending en zegen
g. (zingt) “Amen”
Orgelspel

