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Andante - Poco Allegro - Andante - C. Franck (1822-1890)

Begroeting
Lied NLB 838: 1
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Gebed
Lezing Deuteronomium 5: 1-7
Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe:
Luister, Israël, naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekendmaak.
Maak ze u eigen en leef ze strikt na. De HEER, onze God, heeft bij de
Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft hij
dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij
elkaar zijn. De HEER heeft zich daar vanuit het vuur rechtstreeks tot u
gericht. Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te
geven, want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op. Dit zei
de HEER: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft
bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden’.
Lied Psalm 40: 7
7. Laat wie uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer
uitroepen: groot is onze HEER!
Laat wie U zoeken jubelen in U!
Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden,
de Heer ziet naar mij om.
Gij die mijn helper zijt,
mijn God die mij bevrijdt,
o toef niet langer, kom!

Lezing 1 Korinthe 10: 23-31
Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet
alles bouwt op.1 Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. U mag alles
eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw
geweten na te gaan waar het vandaan komt. Immers: ‘Van de Heer is de
aarde en haar rijkdom.’ Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te
komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u
aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt
waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees
van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening
met het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die
ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? Er is toch
niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar
voor mijn eten dank? Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe
alles ter ere van God.
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Meditatie

Verzonnen redeneringen

Zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen
u als koopwaar behandelen;
maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig.2
(2 Petrus 2: 3, vertaling NBG 1951)

Lied NLB 779: 3, 4, 5 en 6
3. Stemmen hoor ik om mij spreken
nauwelijks tot mij gericht;
dwalende in taal en teken
tast ik naar een lief gezicht.
4. Als het dan begint te dagen
en ik mens word, levenslang,
en er listen zijn en lagen
en ik zwak ben en ook bang,
5. kom dan, levenslicht der mensen,
in mijn kwetsbare bestaan,
als een wachter aan de grenzen;
laat mijn licht niet ondergaan.
Vers 23 staat hier in de vertaling van 1951. De NBV heeft: “U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker,
maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.”
2
In de nieuwe Bijbelvertaling: Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende
verhalen, maar hun vonnis is allang geveld.
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6. Spreek steeds duidelijker woorden,
die mij richten op uw naam;
laat mij aan u toebehoren,
maak mij tot uw lof bekwaam.
Gebed – Onze Vader
Mededelingen
Slotlied NLB 795: 2, 3 en 4
2.

Vul de stilte met uw adem,
alle druk is ons te veel.
Wij gaan onder in ons falen,
als uw liefde ons niet heelt.

3.

Al bent U in ons gebroken, kom ons nader, maak ons vrij
van de pijn om vroeger dagen.
In uw vrede dooft de strijd.

4.

God, die alle dingen nieuw maakt,
zet opnieuw een toekomst in
waar wij van uw zegen leven,
anderen tot zegen zijn.

Zegen
Orgelspel

Pastorale -- B. Pasquini (1637-1710)
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