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TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Verkoopt men niet twee mussen voor een
stuiver? En toch zal buiten de wil van uw
Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u
echter is zelfs ieder haar van uw hoofd
geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch
méér waard dan een zwerm mussen.
Mattheus 10,29-31
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Welkom
GvL 507 Nu nog met halve woorden hier en daar
Openingsgebed Samen
Getrouwe God,
als grond onder onze voeten
bent U ons enig houvast.
Neem ons bij de hand
en leid ons voort op de weg
die wij moeten gaan.
Versterk ons geloof in Uw hulp.
Maak ons bereidwillig
om onze opdracht te vervullen. Amen
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven
zijn.
Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen van wie
we afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen. Laat de
vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof dat we over
de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven
GvL 212 Kyrielitanie
Gebed bij het openen van de Schrift Samen
Getrouwe God,
Maak ons ontvankelijk voor uw woord;
dat spreekt van liefde, saamhorigheid
en oprechte zorg voor elkaar.
Dat wij bereid mogen zijn,
te blijven bouwen aan een gemeenschap
in de geest van Hem,
in wiens naam wij hier samenzijn,
Jezus, Messias, uw Zoon. Amen.
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Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia, 20, 10-13.
Jeremia sprak: Ik hoor velen fluisteren: daar heb je Ontzettingoveral. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden
willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien
laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we
ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze
worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande
duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de hemelse
machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren
doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers
mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de
Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de
boosdoeners gered.
GvL 639 Licht en stem
Uit het Evangelie volgens Matteüs, 10, 26-33.
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: Weest niet bang voor de
mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het
zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in
het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat
van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam
kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die èn ziel
èn lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men
niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van
uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs
ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt
toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de
mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader
die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover
de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in
de hemel is.
Overweging
Fluitmuziek Jacob van Eyck
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Geloofsbelijdenis
V.
Ik geloof in God,
die Vader is en ons de wereld schenkt.
A.
Ik geloof dat God ons roept
om van deze wereld een thuis te maken,
een wereld zonder honger, zonder oorlog,
zonder haat, zonder vervuiling,
een wereld vol goedheid,
recht en vrede voor iedereen.
V.
Ik geloof in Jezus, de Heer,
die geroepen en gezonden werd
om mens te worden met de mensen
en lief en leed met ons te delen,
om zich te geven aan de mensen.
A.
Ik geloof ook,
dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen met elkaar,
om de aarde te bewaren,
om verbonden met de Heer,
door zorg en pijn heen,
tot nieuw leven te verrijzen,
want Hij is onze hoop en vertrouwen.
V.
Ik geloof dat de levende Heer
zijn Geest van liefde en inzet
schenkt aan alle mensen.
A.
Ik geloof ook,
dat de Heer ons roept en zendt
om van die boodschap te getuigen
en in woord en daad
te werken aan zijn Rijk op aarde,
opdat alle mensen
broers en zusters zouden zijn,
om onze vreugde bij de Vader volkomen te
maken en verenigd te worden
in Zijn vrede. Amen.
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Voorbeden
God over allen,
Velen van ons zijn zoekende, gaande
we denken dat we weten waar we heen gaan
of we zijn onze bestemming juist even kwijt
help ons telkens weer
de richting van Uw zoon te hervinden
die vaak juist niet de makkelijkste weg koos
maar telkens weer zijn bestaan ijkte
aan Uw gerechtigheid en liefde

Eeuwige God,
Wij bidden voor Uw wereld, God,
waarin honger, geweld, rechteloosheid
aan de orde van de dag zijn
Behoed ons, God, voor hoogmoed, voor gemakzucht
breng ons steeds weer te binnen dat we mensen zijn,
dat we onze hand willen blijven uitstrekken
dat we onze verantwoordelijkheden voor anderen
naar Uw gerechtigheid en genade willen vormgeven
Kyrie eleison
Goede God,
Voor Uw kerk in Borne bidden wij
dat wij ook in de komende zomerperiode
Uw lofzang gaande houden
wellicht in alle windstreken
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maar toch ook in onze voortgaande gezamenlijkheid
als Uw gemeente, als gemeente van Christus
Kyrie eleison
Almachtige God,
Wij danken U
zoals wij hier staan, als Uw gemeente,
volgelingen van Uw zoon,
verzameld bij elkaar in deze synagoge
voor Uw liefde voor mensen
waarmee alles begon
Blijf ons opvangen als wij vallen, God,
en laat ons Uw liefde blijven uitstralen
en Uw geest doorgeven om ons heen
in alle tijden
Kyrie eleison
God wij bidden voor de intenties van deze viering………
…………..
Kyrie eleison
Onze vader
Vredewens
Fluitmuziek Jacob van Eyck
Collecte en mededelingen
Slotgebed
Goede God
wij danken U dat wij dit uur hier
samen mochten zijn
en U in uw Zoon konden ontmoeten.
Wij bidden U,
sterk in ons het geloof
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dat de totstandkoming van uw Rijk
reeds hier op aarde kan plaatsvinden,
door grenzen te verleggen,
waardoor juist de minsten onder ons
tot hun recht kunnen komen. Amen.
Zegen
GvL 654 Wij hebben voor u gebeden
Jeremia 20
1Toen de priester Paschur, de zoon van Immer, hoofdopzichter
van de tempel, Jeremia dit hoorde profeteren, 2 liet hij de profeet
stokslagen geven en hem in de hoge Benjaminpoort bij de tempel
in het blok sluiten. 3 Toen Paschur hem de volgende dag uit het
blok haalde, zei Jeremia tegen hem: ‘De HEER noemt jou niet
langer Paschur, maar Ontzetting-overal. 4 Want dit zegt de HEER:
Ik maak jou voor jezelf en je vrienden tot een bron van paniek; zij
zullen door hun vijanden worden omgebracht en jij zult het
moeten aanzien. Ik lever alle Judeeërs uit aan de koning van
Babylonië; hij zal hen naar Babel wegvoeren of hen ombrengen.
5 De voorraden van deze stad, de bezittingen en kostbaarheden,
en de schatten van de koningen van Juda geef ik hun vijanden in
handen. Ze zullen alles buitmaken en meevoeren naar Babel.
6 Ook jij, Paschur, zult samen met heel je familie in ballingschap
gaan. Je zult worden weggevoerd naar Babel; daar zul je sterven
en worden begraven, samen met al je vrienden, tegen wie je
leugens hebt geprofeteerd.’
Klacht van Jeremia
7 ‘HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken, u was te sterk
voor mij en hebt mij in uw greep gekregen.
Dag in dag uit lachen ze om mij, iedereen bespot mij.
8Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen:
“Ik word mishandeld, onderdrukt!”
Want de woorden van de HEER brengen mij
dag in dag uit schande en vernedering.
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9 Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in
zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op,
dan brandt het in mijn gebeente.
Ik doe moeite om het in bedwang te houden, maar ik kan het
niet.
10 Want de mensen bauwen mij na: “Ontzetting-overal!
Ontzetting-overal! Roep het, dan vertellen wij het verder.”
Al mijn vrienden zijn uit op mijn val: “Misschien laat hij zich
verleiden, dan krijgen wij hem in onze greep, dan wreken wij ons
op hem.”
11 Maar de HEER staat mij terzijde als een machtig krijgsman.
Daarom komen mijn belagers ten val, ze krijgen mij niet in hun
greep. Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel niet
bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande,
nooit zal die worden vergeten.
12 HEER van de hemelse machten, die alles rechtvaardig
onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien dat u zich
op hen wreekt. U leg ik mijn zaak voor.
13 Zing voor de HEER, loof de HEER, want hij heeft het leven van
de arme uit de handen van boosdoeners gered.
14 Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop
mijn moeder mij baarde. Die dag mag niet gezegend zijn.
15 Vervloekt is de man die mijn vader het goede nieuws bracht,
en riep: “U hebt een kind, een jongen!”
16 Het zal die man vergaan als de steden die de HEER
meedogenloos verwoestte. Hij hoort kreten om hulp in de
morgen, krijgsgeschreeuw op het middaguur.
17 Had hij me maar in de schoot gedood,
dan was mijn moeder mijn graf geworden,
dan was haar schoot voor altijd zwanger gebleven.
18 Waarom moest ik de moederschoot verlaten?
Ik heb alleen maar verdriet en pijn,
ik slijt mijn dagen in schande.’
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