Liturgie zondagavond 29 mei 2022
Voorganger: Prop. J. Speksnijder, Gouda
Organist: Cock Zwaan
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 73: 13 en 14 (staande)
13. Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
of bange nood, mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
14. Wie, ver van U, de weelde zoekt,
vergaat eerlang en wordt vervloekt;
Gij roeit hen uit, die afhoereren
en U de trotse nek toekeren;
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot,
nabij te wezen bij mijn God;
'k Vertrouw op Hem geheel en al,
de HEER, Wiens werk ik roemen zal.
We worden stil voor onze God
Votum en groet
Zingen: Psalm 62: 7 en 4
7. Vertrouwt, wat uw begeert' ook zij,
nooit op geweld of roverij,
en wordt niet ijdel, als 't vermogen
gedurig aanwast; waakt en let.
dat gij het hart er nooit op zet;
zo wordt ge door geen schijn bedrogen.
4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
stel u gerust, zwijg Gode stil;
ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 28: 5
5. Geloofd zij God, wiens open oren
mijn smeekstem gunstig wilden horen.
Hij is mijn sterkt' en schild in 't strijden;
'k vertrouwd' op Hem, Hij hielp m' uit lijden;
dies springt mijn hart van juichensstof,
en zingt des Allerhoogsten lof.
Gebed om de opening van het woord
Schriftlezing: Jeremia 9: 23 – 24
23. Zo zegt de HEERE:
Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid,
laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte,
laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.
24. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen
dat hij begrijpt en Mij kent
dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs,
recht en gerechtigheid op de aarde doe,
want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.
Jakobus 1: 1 – 12
1.

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere
Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de
verstrooiing zijn: wees verheugd!

De zegen van de geloofsbeproeving
2.
3.

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in
allerlei verzoekingen terechtkomt,
want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding
teweegbrengt.

4.

Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken,
opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets
tekortschiet.
5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die
dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en
geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
6. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet
twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee,
die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen
wordt.
7. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen
zal van de Heere.
8. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn
wegen.
9. Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn
hoge staat,
10. en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem
in het gras voorbijgaan.
11. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras
doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de
schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook
de rijke in zijn wegen verwelken.
12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij
beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven
ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem
liefhebben.
Zingen: Psalm 103: 8
8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem, die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
Verkondiging: Tekst: Jakobus 1: 9 - 11
Thema: Jezelf rijk rekenen!?

Preekvragen:
1) Heb jij moeite met rondkomen of ben je welvarend en rijk?
2) Welke geloofsbeproeving brengt armoede met zich mee?
3) Welke geloofsbeproeving brengt rijkdom met zich mee?
4) Hoe kan/moet je gelovig op deze beproevingen reageren?
Zingen: Weerklank lied 388: 1, 2 en 6(= op de wijs van Ps. 87)
1. Ik ben zo rijk, omdat ik mag geloven
wat ik van Gods genadewerk belijd:
het heil dat Christus voor mij heeft bereid,
gaat elke aardse rijkdom ver te boven.
2. Ik, door mijn zonden schuldig en onwaardig,
ben rijk, daar Christus al mijn schuld vergeeft.
In Hem die ook voor mij geleden heeft,
ben ik verlost en in Gods oog rechtvaardig.
6. Alleen in waar geloof kan ik aanvaarden
wat ik van Gods genadewerk belijd:
het heil dat Christus voor mij heeft bereid,
een rijkdom groot, oneindig hoog van waarde.
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Zingen: Weerklank lied 467: 1 en 4 (staande)
1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
U wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.
4. O mocht ik U beminnen
zoals U mij bemint,
laat heil'ge vrees van binnen
mij leiden als uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door schone schijn verblind!
Zegen

