LITURGIE VOOR DE DIENST OP 25 SEPTEMBER 2022
IN DE SINT JAN VAN DEINUM

ZINGEN: 1008:1 EN 3

verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader Abraham, heb
medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn
vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze
vlammen.” 25Maar 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. 26Bovendien ligt er een wijde
kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan,
en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27Toen zei de rijke man:
“Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28want
ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in
dit oord van martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze hebben Mozes en
de Profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man zei: “Nee, vader
Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot
inkeer komen.” 31Maar 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.”’

KYRIEGEBED

ZINGEN: LIED VAN LAZARUS EN DE RIJKE:1,2,3,4,5,6,7 EN 8 (mel.: Gez. 392)

GLORIALIED: 413:1,2 EN 3

1. Een rijke ging in purper en kristal,
zijn feesten duurden tot de morgenval.
Een arme, minder dan een kale muis,
lag daaglijks op de drempel van dat huis
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SCHRIFTLEZING: LUCAS 16:19-31
19Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen
gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20Een bedelaar
die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21Hij
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. 22Op
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. 23Toen hij
in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de

2. en kreunde, wenkend met zijn bedelstaf,
om een paar kruimels die geen mens hem gaf.
Een keer werd hij gevonden, vuil en dood.
Engelen droegen hem in Abrams schoot.
3. De rijke ging ook dood, en kreeg een graf.
Diep in het dodenrijk daalde hij af.
Aan kwellingen ten prooi, in vuur en vlam,
sloeg hij zijn ogen op naar Abraham
4. en riep: Ach, vader, keer uw hart tot mij
en stuur die arme uit uw schoot naar mij,
dat hij me met één natte vinger aait
over mijn lippen waar de brand in laait.

5. Ach, kind, zei Abraham, wat jij bezat,
heeft hij zijn levensdagen nooit gehad.
Nu wordt hij hier gekoesterd en gekoosd,
terwijl jij al op aarde bent vertroost.

ZINGEN: BREEK, O GOD, BREEK AF DE MUUR:1,2,3,4 EN 5

Voorganger: Ook gaapt een afgrond tussen ons en jou.
Hij zou niet kunnen, stel dat hij het wou.
6. Maar laat hem dan mijn broers gaan vertellen
hoe hete folteringen mij kwellen,
dat zij eens en voorgoed gewaarschuwd zijn
en vallen niet ten prooi aan deze pijn.
Voorganger: Zij hebben Mozes toch en de profeten.
Zij kunnen weten wat zij moeten weten.
7. Ach, vader, nee, maar als er iemand kwam
die dood was - en hij sprak met hen, ja dan...
zou één mens komen van de overzij,
zij zouden luisteren naar wat hij zei.
8. Maar Abram sprak: Wie om het woord niet geeft,
niet in de geest van de profeten leeft,
zal ook geen arme redden uit de nood
als iemand voor hem opstaat uit de dood.
PREDIKING

2. Heer, wij geven geen gehoor en dat gaat, dat gaat maar door:
dagen, jaren, eeuwen lang. Wordt dat onze ondergang?
3. Gij doorbrak de oude grens: waarlijk God en waarlijk mens
trad Gij uit uw vaderland, gaf Gij vijanden uw hand.
4. Maak ons klein zoals uw kind dat in muren deuren vindt;
niet te stuiten klinkt zijn woord: Sloop de muur, ontsluit de poort!
5. Scheur elk ijzeren gordijn, dat wij mensen mensen zijn,
op uw heil, uw rijk gericht, mensen met uw land in zicht!
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