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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 7 september 2008 
Schriftlezing, Jeremia 7: 1-7 | Jacobus 3: 1-12| NBV 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom &Mededelingen 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
In deze dienst zal het gaan over: de tong 
Na een woord uit Jacobus 3… 
 
Zingen Psalm 51: 5 en 6 

5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
6 Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, 
leg op mijn tong de lof van uw genade. 
Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden 
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voor heel uw volk met liedren wijd en zijd. 
Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, 
geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, 
het offer van een diep gewond gemoed 
en een gebroken hart zal U behagen. 
 

Vanuit de dienst van Woord en Sacrament wat wij vanmorgen  
gehoord en gezien hebben…  
 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
In verbondenheid met de Kerk 
Die er is in alle Eeuwen 
En op alle plaatsen 
En dat met name in verbondenheid 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 51: 7 

7 Doe Sion wel naar uw barmhartigheid 
en laat haar tinnen in het zonlicht blinken, 
doe op haar pleinen weer de liedren klinken 
als eens in de welaangename tijd. 
Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, 
met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. 
Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht 
opnieuw het feest van uw bevrijding vieren 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jeremia 7: 1-7 

1 De HEER richtte zich tot Jeremia: 2 ‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze 
boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze 
poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren. 3 Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. 4 
Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de 
HEER! De tempel van de HEER!” 5 Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar 
rechtvaardig behandelen, 6 vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit 
land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan lopen, jullie onheil 
tegemoet, 7 dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven 
heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn.  

 
2e lezing Jacobus 3: 1-12 
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1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een 
strenger oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit 
struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele 
lichaam in toom te 
houden. 3 Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen 
we hun hele lijf sturen. 4 En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige 
wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5Zo is ook 
de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe 
een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. 6 Onze tong is net zo’n vlam: een wereld 
van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij 
steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. 7 De mens heeft alle 
mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en 
zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol 
dodelijk venijn. 9Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er 
mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde mond klinkt zegen 
en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 11 Laat een bron soms uit 
eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Of kan een vijgenboom olijven 
voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water. 

 
Zingen Gezang 421: 

1 Zolang als ik op aarde leven zal 
mijn koning groot ik ere geven zal, 
met woord, met daad, met juichen en gezang. 
Hij heeft mij uitgetogen van de val, 
geschreven in zijn uitverkoren tal, 
dies zijne ziel Hem spelet lof en dank. 
Zijn bitter lijden doet mij verblijden. 
Zijn hart is mijn, het mijn is zijn. 
Treurigheid wijke, vrolijkheid blijke, 
want Jezus wil, 
want Jezus wil mijn Heiland zijn. 
 
2 Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht, 
als mijne tong Hem prijzet dag en nacht, 
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind, 
de wereld boos mij spottet en belacht, 
maar wederom ik harer niet en acht, 
al hare trots die schrijf ik in de wind. 
Hoe Hij het voeget, mij wel genoeget. 
Hij maket al na zijn geval. 
Hij is de beste, de eerst' en de leste, 
die ik bemin, 
die ik bemin en minnen zal. 

 
Preek / Verkondiging 
 
Zingen Psalm 139: 1 en 2 

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
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dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 249 

1 Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
2 Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3 Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

 
Zegen 


