Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
zondag 25 september 2022

voorganger: ds. Jaap Klanderman
organist: Henny van der Kraats
Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars
we gaan staan

Inkeer en Stilte

Lied 281: - Wij zoeken hier uw aangezicht - 1 t/m 5
Bemoediging en Groet
Lied 281 – Wij zoeken hier uw aangezicht - 6 t/m 10
we gaan zitten

Gebed
Lied 305 – Alle eer en alle glorie -

Lezing: Amos 5: 10-15a
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Jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie
verafschuwen hen die de waarheid spreken. Jullie vertrappen de zwakken
en eisen een deel van hun graan op. Daarom: huizen van steen hebben
jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen; prachtige wijngaarden
hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken. Want ik weet
hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonden: jullie keren je
tegen de onschuldigen, jullie ontvangen steekpenningen, jullie ontnemen
de armen in de poort hun recht. Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want
het is een kwade tijd. Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie
leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie
zijn, zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief en zorg
dat er recht gedaan wordt in de poort.
Lezing 1 Timoteüs 6: 11-16
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je
geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig
getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan van God, die alles in leven houdt,
en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft
afgelegd, draag ik je op je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren,
totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt op de dag die is vastgesteld
door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. Hij alleen
is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft
hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige
kracht. Amen.
Lied 361 – Er heeft een stem gesproken - 1, 2, 4, 5 en 6
Lezing: Lucas 16: 19-31
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen
gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een
bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met
zweren. Hij 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. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de
engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf
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en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd,
zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.
Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar
me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn
tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar 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. Bovendien 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.” Toen zei de rijke man: “Dan
smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik
heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik
in dit oord van martelingen terechtkomen.” Abraham zei: “Ze hebben
Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei:
“Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt,
zullen ze tot inkeer komen.” Maar 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.”
Lied 841 – Wat zijn de goede vruchten

Overdenking

Stilte

Orgelspel

Gebeden
we gaan staan

Lied 763 – Zij zullen de wereld bewonen
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Opdracht & Zegenbede
Lied 418 – God schenk ons de kracht

Doven van de kaars

Muziek

Collectes bij de uitgang voor:
 het Vredeswerk St. Doopsg. Wereldwerk (rode collectezak)
Broederschapscollecte bankrekeningnr. NL27 TRIO 0786
8803 33 t.n.v. Stichting Doopsgezind Wereldwerk


het werk van onze gemeente (blauwe collectezak)

welkom bij koffie en thee

dienst komende zondag:
10.00 uur, voorganger ds. Bart Santema

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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