Liturgie zondag 18 aug 2019

Voorganger: Ds. Wim Terlouw
Organist: Tijn Bouw

Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Aanvangstekst: ‘Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en
wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
Kinderen naar kindernevendienst
Gebed
Zingen: Psalm 72 : 1
Inleiding op de lezingen uit Rechters, daarna lezen 9 : 1 - 6
1 Abimelech (‘mijn vader is koning’), de zoon van Jerubbaäl (=
Gideon, betekent mogelijk zoiets als: ‘laat Baäl zelf maar
strijden’), ging naar Sichem, waar de familie van zijn moeder
woonde, en zei tegen zijn ooms en zijn neven:
2 ‘Leg de burgers van Sichem de vraag voor wie ze liever als
heerser hebben: de zeventig zonen van Jerubbaäl gezamenlijk of
één man, die bovendien hun bloedverwant is.’
3 Toen zijn ooms zijn vraag voorlegden aan de burgers van
Sichem, spraken die hun voorkeur uit voor Abimelech, met als
argument dat hij familie van hen was.
4 Ze gaven hem zeventig sjekel uit de tempel van Baäl-Berit.
Met dat geld huurde Abimelech een legertje gewetenloze
avonturiers.
5 Daarmee ging hij naar Ofra, naar het huis van zijn vader, waar
hij zijn broers, de zeventig zonen van Jerubbaäl, stuk voor stuk
ter dood bracht op een en dezelfde steen. Alleen Jotam, de
jongste, wist te ontkomen, want hij had zich verstopt.

6 Daarop kwamen de burgers van Sichem en Bet-Millo bij de eik
bij het gedenkteken in Sichem bijeen en riepen Abimelech tot
koning uit.
Zingen: Psalm 73 : 3
Lezen: Rechters 9 : 7 - 16 + 21
7 Toen Jotam dit vernam, ging hij de Gerizim op en riep met
stemverheffing vanaf de top: ‘Hoor mij aan, burgers van Sichem,
en God zal u verhoren!
8 Eens gingen de bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze
vroegen de olijfboom: “Wilt u onze koning zijn?”
9 Maar de olijfboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn olie af
te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, en zou ik
weggaan om boven de andere bomen te zweven?”
10 Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: “En u, wilt u onze
koning zijn?”
11 Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn
zoete vruchten af te staan, en zou ik weggaan om boven de
andere bomen te zweven?”
12 Toen vroegen ze het aan de wijnstok: “En u, wilt u onze
koning zijn?”
13 Maar de wijnstok antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap af
te staan, dat goden en mensen verblijdt, en zou ik weggaan om
boven de andere bomen te zweven?”
14 Ten slotte vroegen de bomen aan de doornstruik: “En u, wilt
u onze koning zijn?”
15 En de doornstruik antwoordde: “Als u mij werkelijk tot uw
koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het
goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur
komen dat de ceders van de Libanon zal verteren.”
16 Welnu, burgers van Sichem, als u te goeder trouw gehandeld
hebt toen u Abimelech tot koning uitriep, dan wens ik u veel
geluk met Abimelech en hem met u!
21 Daarop nam Jotam de vlucht. Hij week uit naar Beër en bleef
daar wonen, buiten bereik van zijn broer Abimelech.

Zingen: Psalm 82 : 3
Lezen: 1 Petrus 5 : 1 - 6
1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw medeoudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik
evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden
geopenbaard, vraag ik u:
2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt,
houd goed toezicht-niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat
wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze
toewijding.
3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is
toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.
4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van
de luister ontvangen, die nooit verwelkt.
5 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten
erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u
altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen
hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.
6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u
op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.
Zingen: Lied 313 : 5 O Gij die wilt ontmoeten
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 990 De laatsten worden de eersten
Gebeden
Gaven
Zingen: Psalm 72 : 4, 5, 6
Zegen met 4 stemmig amen

