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Capriccio - J.J. Froberger (1616-1667)

Welkom
Lied NLB 985
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
2. Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!
3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!
Gebed
Lezing Jeremia 20: 7-13
HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken,
u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen.
Dag in dag uit lachen ze om mij,
iedereen bespot mij.
Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen:
“Ik word mishandeld, onderdrukt!”
Want de woorden van de HEER brengen mij
dag in dag uit schande en vernedering.
Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen,
niet meer spreken in zijn naam,
dan laait er in mijn hart een vuur op,
dan brandt het in mijn gebeente.
Ik doe moeite om het in bedwang te houden,
maar ik kan het niet.
Want de mensen bauwen mij na:
“Overal paniek! Overal paniek!
Roep het, dan vertellen wij het verder.”
Al mijn vrienden zijn uit op mijn val:

“Misschien laat hij zich verleiden,
dan krijgen wij hem in onze greep,
dan wreken wij ons op hem.”
Maar de HEER staat mij terzijde als een machtig krijgsman.
Daarom komen mijn belagers ten val,
ze krijgen mij niet in hun greep.
Ze zullen diep worden beschaamd,
ze zullen hun doel niet bereiken.
Ze worden overladen met eeuwige schande,
nooit zal die worden vergeten.
HEER van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien dat u zich op hen wreekt.
U leg ik mijn zaak voor.
Zing voor de HEER, loof de HEER,
want hij heeft het leven van de arme
uit de handen van boosdoeners gered.
Lied NLB 883
King of kings and Lord of lords,
glory, halleluja.
King of kings and Lord of lords,
glory, halleluja.
Jesus, prince of peace, glory, hallelujah.
Jesus, prince of peace, glory, hallelujah.
Lezing Mattheus 10: 16-33
Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus
scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op
voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen
in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan
gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten
overstaan van hen en de heidenen.
Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet
spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat
moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan
spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.
De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders
zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun
ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen
worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde
zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan
naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent
geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.
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Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn
heer. Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn
leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al
Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel
niet uitmaken?
Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal
worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het
duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor
gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen
die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor
hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood
neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd
geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm
mussen.
Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn
Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik
verloochenen bij mijn Vader in de hemel.
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Lied NLB 941
1. Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij
die onrust mij
in 't bloed is dat genade?
2. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al 't oude en vertrouwde?
O blinde schrik,
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?
3. Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?
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4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.
Verkondiging
Lied NLB 381: 1, 3 en 4
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.
Dank en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
Mededelingen – zie ook de collectedoelen op de volgende pagina
Slotlied NLB 415
1. Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
Zegen
Orgelspel

Bergamasca - G. Frescobaldi (1583-1643)
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Collectedoelen 21 juni: Kerk in Actie – werelddiaconaat 2. Wijkgemeente
U kunt doneren via
iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
Chrch app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het
doel
Toelichting bij de 1e collecte: Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC.
Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine
rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het
(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen
uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in
de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk
in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen
bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van
hun trauma’s.
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