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Over zalving en biecht
Jacobus 5: 7-11
te Zoetermeer

U luistert naar: Eerder gehouden in Herwijnen op 30 november 1980
Ouderling van dienst
Organist
Orde van de dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen

Psalm 36: 2
2 Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleuglen spreiden.
Bij U te wonen, HEER, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen

Lied 305
1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
2.
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
dat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
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en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Geloofsbelijdenis
Zingen

Psalm 111: 1
1 Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezingen
Jacobus 5: 7-11
7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op
de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen
erop gevallen is. 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des
Heren is nabij. 9 Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het
oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur.10 Broeders, neemt tot een
voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren
hebben gesproken.11 Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van
de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed
volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.
Zingen

Lied 364:
1. Laat ons Jezus' jong'ren nooit vergeten:
die drinken uit een kelk, van een brood eten,
die zijn in Hem, gereinigd van hun zonden,
tot een verbonden.
2. Als wij als broeders met elkander leven,
ons voor de armen en de zwakken geven,
vervullen wij de laatste wil des Heren,
zijn naam ter ere.
3. Moge zijn liefde liefde in ons wekken,
dat eensgezind wij door de wereld trekken.
Leid als een kudde op uw weg ons verder,
o goede Herder.

Preek
Zingen

Psalm 133
1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
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van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
En liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.
2 Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heeren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God den Heer.
3 Jeruzalem ! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 308
1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
een broederschap rust in zijn troost,
een wereld in zijn woord.
2.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt
3. Broeders, een band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.
3. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zegen
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