
Liturgie voor  zondag 17 oktober in de Abdijkerk aanvang 09.30 uur

            Voorganger: Ds. G. Schoonman, Leek     -  Organist: Ada Meerse

 Woord van welkom en mededelingen

 Zingen: lied.324

 Bemoediging en groet 

    v:Onze hulp is in de Naam van de Heer
    g:DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT          
    v:die trouw blijft tot in eeuwigheid 
    g:EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
    v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus
         door de heilige Geest        
    Amen.
     

 Drempelgebed.

 Zingen: lied:  ps.33:2,8

 Kyriegebed

 Zingen: kyrie en gloria nr.299F

 Gebed 

 Eerste lezing door de lector: Prediker 4:4-8

 Zingen: lied: gez.525 

 Tweede lezing: Prediker 4:17 – 5:6

 Zingen: lied: 117D orgel 1x, allen 2x

 Preek, 

 Orgelspel 

 Zingen: lied gez.221

 de gebeden, na elke voorbede: nr.367e

 Inzameling van de gaven 

 Zingen:  slotlied gez.981

 Zegen 

 Zingen:  lied: gez.423: 1 (in plaats van Amen na de zegen)



1e lezing: prediker 4: 4-8 (vertaling  van Drijvers en Hawinkels)

Ik heb leren inzien, dat al dat geploeter
en al die werklust niets is als een verwoede poging 
om boven anderen uit te steken;
lucht is het en najagen van wind.
De losbol legt de handen in zijn schoot,
zo is zijn voorraad snel verbruikt,
 - jawel, maar beter een hand vol rust, 
dan twee handen boordevol luxe en najagen van wind.
En toen ik opnieuw mijn ogen de kost gaf, zag ik weer zoiets onder de zon:
lucht en nog eens lucht.
Neem nu iemand die alleen staat,
die geen zoon heeft en geen broer,
en zo iemand ploetert maar voort,
hij staart zich blind op rijkdom,
zou die niet eens mogen bedenken:
voor wie werk ik eigenlijk zo hard
en blijf ik mij het eten uit de mond sparen?
Is dit geen lucht,
zou zo iemand niet iets beters kunnen doen?

2e lezing: Prediker 4:17 – 5:6
       
       Weet wat je doet

als je naar het huis van God gaat;
het is beter daar aandachtig te luisteren
dan in het wilde weg te gaan offeren,
zonder dat je het onderscheid kent
tussen wat goed en wat slecht is.
Wees niet te vlug met de mond
en houd je hart in bedwang,
dat het zich niet overhaast uitspreekt ten overstaan van God.
Want God woont in de hemel
en wij wonen op aarde,
wees daarom zuinig met woorden.
Drukte leidt tot dromerij
en veel praten tot gebazel.
Dus heb je eenmaal iets aan God beloofd,
stel dan niet uit het waar te maken,
want een losbol is niet welkom in de tempel;
wat je beloofd hebt moet je ook doen.
Je kunt beter niets beloven
dan wel iets beloven
en het dan niet doen.
Breng jezelf niet op dwaalwegen met overijlde beloften
waarvan je later tegen Gods priester moet zeggen,
dat het een vergissing was,
Anders zou God wel eens
uit ergernis over je loze praat
het werk van je handen kunnen vernietigen.
Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg
Wees verstandig: toon ontzag voor God.


