Startzondag 18 september 2022
Zoek eerst het Koninkrijk van God
Aan tafel!

Welkom
Stilte
Openingslied lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, vers 1 , 4 en 5.
Bemoediging (Uit: Vieren, teksten van de Wild Goose resource group) door lid taakgroep eredienst
uitgesproken
Eerst zingen:
Ik sla mijn ogen op naar de bergen psalm 121 (1 x cantorij, 2x gemeente)

Daarna:
Door één van ons:

God, u roept de dag wakker te worden;
u zegt de morgen dat ze de aarde mag wekken
Groot is uw naam
groot is uw liefde!
De velden en de akkers zingen van vreugde,
de bomen klappen in de handen,
Groot is uw naam,
groot is uw liefde!
Uw liefde en recht houden altijd stand,
fris als de morgen, zeker als de opgaande zon.
Groot is uw naam
groot is uw liefde!

Groet:
Vrede voor jullie, van God onze Vader, van Jezus Christus de Levende, door de Heilige Geest.
AMEN
Inleiding (foto uitzicht over Tilburg)
Gebed om ontferming (tekst van Andries Govaart in ‘Aarden in geloof-herfst’)
U hebt de mens geplant op de aarde
tot groei geroepen….,

als wij de aarde uitputten…
keer U niet van ons af,

als wij niet bloeien, maar kleurloos blijven….
keer U niet van ons af,

als wij geen vrucht voortbrengen….
keer U niet van ons af,

(maar) zegen ons met uw dauw,

dat wij uitgroeien tot ware grootte.

Lied: Neem de plaats, de ruimte en de tijd (Iona)

1. Neem de plaats, de ruimte en de tijd
ieder hier incluis.
Maak de plek waar wij nu zijn,
tot uw eigen thuis.
2. Neem de tijd en noem me bij de naam.
Neem de tijd, maak heel
wie ik ben en wat ik was,
wat mijn ziel verdeelt.
3. Neem de zwaarte van mijn hart,
neem mijn diepe spijt,
en raak met uw eenheid aan
wat mijn aandacht splijt.
4. Neem het kleine kind in mij
dat de groei niet waagt.
Laat uw Zoon mijn baken zijn,
help mij recht te staan.
5. Neem mijn gaven, mijn talent,
neem wat zich ontplooit.
Neem mijn leven, maak het groot,
dat ik word en ben.

Inleiding (foto uitzicht over Tilburg)
Gebed bij opening van het Woord
Lezing: Matteüs 5 en 6 (NBV) door diaken

51Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen
om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen.
6 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal
juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon. 25
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken,
noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het
lichaam niet meer dan kleding? 26
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie
kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat
maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed
als een van hen. 30
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al
met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?
31
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of:
“Waarmee zullen we ons kleden?” – 32
dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat
alles nodig hebben. 33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere
dingen je erbij gegeven worden. 34
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Lied 979 De vogels van de bomen in wisselzang in zijn geheel.
1 cant, 2,3 allen , 4,5 cant.
6 dames, 7 heren, 8 allen, 9 dames, 10 heren, 11 allen, 12 dames, 13 heren, 14 allen
Gedicht
Credo – Remco Campert
Ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen
ik vraag van poëzie niet meer
dan die rivier in kaart te brengen

ik wil geen water uit de rotsen slaan
maar ik wil water naar de rotsen dragen
droge zwarte rots
wordt blauwe waterrots

maar de kranten willen het anders
willen droog en zwart van koppen staan
werpen dammen op en dwingen
rechtsomkeert

Uitgesproken door predikant:
Antifoon:
Ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen

Lezing: Psalm 62 (NBV) door ouderling
621Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David.
2

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,

van hem komt mijn redding.
3

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
4

Hoe lang nog vallen jullie aan op één man

en bedreigen jullie hem met de dood?
Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.

5

Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven,
een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek.
6

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
7

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, ik zal niet wankelen.
8

Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
9

Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,

open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.
10

Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,
niets dan een leugen de mensenkinderen,
in de weegschaal gaan zij omhoog,
samen zijn zij lichter dan lucht.
11

Vertrouw niet op geweld,
op iets vluchtigs als geroofd bezit,
ook al groeien geld en goed,
houd je hart ervan vrij.
12

Eenmaal heeft God gesproken,
tweemaal heb ik het gehoord:
‘De macht is aan God.’
13

Bij u, Heer, is ontferming,
u beloont ieder mens
naar zijn daden.

Uitgesproken door predikant:
Antifoon:
Ik geloof in een rivier
die stroomt van zee naar de bergen
Zingen: Lied 137a vers 1 en 4 Lied van de maand Toen wij zaten langs het water
Meditatie
Muziek
Lied 718 God die leven hebt gegeven, alle verzen
Collecte
Gebeden van betrokkenheid (Vieren, met teksten van de Wild Goose Resource Group) –
gebeden door gemeentelid/lid taakgroep eredienst
Laten we bidden: Eén van ons (gehele tekst op dia) : zwartgedrukt : Allen
dat het niet lang duurt, God,
dat het niet lang duurt
voordat de wereld waar we om bidden
en de wereld waarin we leven
één zijn.

Dat het niet lang duurt
voordat de heerschappij van geld over goed,

van wit over zwart,
van man over vrouw.
van mensen met privileges over mensen die niets te zeggen hebben,
verleden tijd is,
niet iets waar we het maar mee moeten doen.
Allen: Laat het niet lang duren!

Dat het niet lang duurt, God,
voordat de aarde niet langer lijdt
door menselijke zelfzucht,
dat de dalen kunnen zingen,
de weiden lachen
en dorre vlakten een waas van voorjaarsgroen tonen.
Allen: Laat het niet lang duren!
Dat het niet lang duurt
voordat economische macht zich laat narekenen,
en geld en bezit hand in hand gaan met goede keuzes.
Laat het niet lang duren!

Dat het niet lang duurt
voordat de landen die ooit vanuit het Westen
het evangelie ontvingen
ons tonen dat Christus groter is
dan wij ooit dachten.
Laat het niet lang duren!

Dat het niet lang duurt
voordat we de veilige vluchtheuvels
van pessimisme en cynisme achter ons laten,
en bronnen van hoop vinden,

Laat het niet lang duren!

Dat het niet lang duurt
voordat we onszelf rechtstreeks aangesproken weten door uw stem
juist zoals het de eerste leerlingen overkwam:
zij hoorden hoe de vreemdste mensen
de grootste roeping ontvingen.
Laat het niet lang duren!

Dat het niet lang duurt, God!
En om de komst van die dag te bespoedigen,
laat profeten opstaan
om ons helpen om beter te kijken
Laat profeten opstaan
die ons altruïsme groter maken
en onze begeerte kleiner.
Laat profeten opstaan
die ons laten merken dat u geen favoriet ras hebt,
en dat de hemel geen favoriete taal kent.
Laat profeten opstaan
die de kloof dichten waar zovele in vallen.
Laat profeten opstaan
die vandaag de waarden en waarheden helder maken
waar Jezus in zijn tijd over sprak,
en die spreken met de moed en het vuur van hen
die de komst van de Heer met eigen ogen gezien hebben.
En als u die profeten niet laat opstaan,
laat dan in ons opstaan
die heilige rusteloosheid
om uw werk te doen

en uw mensen te redden,
in Jezus’ naam. AMEN.

Samen bidden we het Onze Vader
Slotlied: Uit vuur en ijzer (Zangen van zoeken en zien, lied 465). Alle verzen
1. Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

2. Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
om hier te zijn en overkant
om hand in een andre hand
om niet te zijn verloren.

3. Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Zegenbede
U bent onze grond,
grond van de belofte:
we leven van wat ons toevalt –
vrede in Gods naam.

De Eeuwige zegene u en behoede u…..

Gezongen Amen

