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Aandachtig leven
- Roep onze namen (Verzameld Liedboek 566)
- Woord ten geleide
- Hoor, maar ik kan niet horen (VL 527)
- Drempeltekst
Lukas 10:23-24
Dan keert hij zich tot zijn leerlingen, tot ieder van hen, en zegt:
Gelukkig de ogen die zien wat jij ziet.
Want ik zeg je:
vele profeten en koningen hadden willen zien wat jij ziet
en zagen het niet;
en willen horen wat jij hoort,
maar hoorden het niet.
- Verte landschap (VL 765)
- Kinderkring
- Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Lukas 10:25-37
Dan keert hij zich tot zijn leerlingen, tot ieder van hen, en zegt:
Gelukkig de ogen die zien wat jij ziet.
Want ik zeg je:
vele profeten en koningen hadden willen zien wat jij ziet
en zagen het niet;
en willen horen wat jij hoort,
maar hoorden het niet.
En zie, daar stond een Thorageleerde op om hem te beproeven:
Meester, wat moet ik doen om leven te beërven in de komende wereld?
Hij sprak tot hem:
In de Thora, wat staat daar geschreven?
Hoe lees jij?
Hij antwoordde en sprak:
‘Je zult liefhebben JHWH, jouw God,
met heel je hart en je ziel,
met heel je kracht en je verstand’;
en ‘je naaste die is als jij.’
Hij sprak tot hem:
Je hebt goed geantwoord.
Doe dit en je zult leven.
Maar omdat hij zich wilde rechtvaardigen,
sprak hij tot Jezus:
Maar wie is mijn naaste?
Jezus ging op hem in en sprak:
Een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho
en viel in de handen van rovers.
Zij kleedden hem uit, ranselden hem af

en gingen
en lieten hem halfdood achter.
Bij toeval daalde een priester af langs die weg,
hij zag hem en ging tegenover hem voorbij.
Zo ook geschiedde dat een Leviet langs die plaats kwam,
hij zag hem en ging tegenover hem voorbij.
Een Samaritaan die de weg ging, kwam langs hem,
zag hem en werd bewogen door ontferming.
Hij ging naar hem toe,
waste zijn wonden met olie en wijn en verbond ze,
tilde hem op zijn eigen rijdier,
bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
De volgende morgen nam hij twee zilverstukken,
gaf ze aan de herbergier en sprak:
‘Zorg voor hem
en wat je meer besteedt,
ik zal het je geven als ik terugkom.’
Wie, denk je, is van deze drie de naaste geworden
van hem die was gevallen in de handen van rovers?
Hij sprak:
Die barmhartigheid aan hem deed.
Jezus sprak tot hem:
Ga en doe jij evenzo.
- Lied van alle dagen (VL 804)
- Vervolg voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Lukas 10:38-42
Zij trokken verder,
hij kwam in een dorp
waar een vrouw, haar naam was Marta, hem ontving.
Zij had een zuster die Marjam genoemd werd,
die ook gezeten aan de voeten van de heer
zijn woord aanhoorde.
Marta was druk met bedienen.
Zij kwam erbij staan en zei:
Heer, vindt u het eerlijk dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar toch dat zij mij helpen moet.
De heer antwoordde haar en sprak:
Marta, Marta, jij bent bezorgd en onrustig over veel,
één ding is nodig.
Marjam heeft het goede deel gekozen,
dat wordt haar niet ontnomen.
- Muzikaal intermezzo
- Toespraak door Petra Niessen
(met muzikale intermezzi: gong en Chiquilín de Bachín van Piazzolla)
- Tijd van leven (VL 795)
- Intermezzo/collecte (muziek: Oblivion van Piazolla)

- Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie,
laat ons bidden.
Hoor Gij die Eén en eeuwig zijt.
Versta ons rusteloze hart, wees hier aanwezig.
Met licht van licht, trouw, schoonheid, geest van liefde,
met uw erbarmen, wees hier aanwezig.
Kom met uw levensgeest in deze mensen hier,
zoals Gij ooit met kracht gekomen zijt
in Mozes, man van vuur; in uw profeten;
in hem die wordt genoemd brood, wijnstok,
stromen levend water.
- De tafel der armen (VL 868)
- Moge het delen (gesproken)
- Brood en wijn
- Spiegel im Spiegel (Arvo Pärt)
- Mededelingen
- Onstilbare tonen (VL 510)
- Voorbeden
- Onze Vader ‘Kevelaer’ (muziek Tom Löwenthal)
- Zegen
- Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy

