
Ekklesia Amsterdam 

Orde van dienst - zondag 19 april 2015:  

Verliefd op het visioen 

 

 

 

 

Die ons voor het licht gemaakt hebt (Antoine Oomen, G460) 

 

Drempeltekst 

Uit Psalm 15, vrij 

 

Wie mag 

te gast zijn in uw tenten 

wonen zelfs 

in uw huis hoog in de bergen 

uitzicht wijd? 

 

Doe recht 

spreek waarheid laster niet 

hebt Gij gezegd, 

wees trouw 

verloochen niet je naaste 

die een mens is zoals jij. 

 

Herhaling Die ons voor het licht gemaakt hebt 

 

Kinderkring 

 

Woord ten geleide 

 

Dat hij door dichte deuren binnenkwam, 

alsof het spookte, maar hij was het echt, 

vrede zij u – wij konden niet geloven 

wat wij met onze eigen ogen zagen. 

 

Daar stond hij dan ineens: Kijk naar mijn handen, 

ben ik een geest? Een geest heeft toch geen voeten 

en schouders. Pak me beet, ik ben het zelf. 

Wij gaven hem een groot stuk vis te eten. 

 

En dat hij Tomas de Verstokte omkreeg! 

Gezegend die niet zien en toch geloven. 

 



Klankresten (Tjeerd Oosterhuis,VL502) 

 

Voorlezing van Psalm 84, vrij 

 

Dat prachthuis 

dat daar staat, op Groene Heuvel 

wijd gevleugelde schaduwrijke waranda's 

hoge ramen diepe kamers 

dat Huis van jou 

waar alles welkom is, waar alles woont – 

de mussen mogen mee aan tafel 

de zwaluw vlecht haar nest onder de goot 

ik ben een van haar jongen. 

 

Onrustig is mijn hart, onstuimig heb ik 

naar deze plek verlangd. 

 

Mensen waar ook geboren, 

weten niet wat hen drijft, 

gaan op reis naar jou toe. 

Dwars door leeg land  

wateren over, zwarte, door wouden 

over De Bergkam, over de top 

blindelings gaan ze. 

 

En dan op een dag, 

daar staan ze. Mogen wij hier zijn? Je mag. 

Slaan ze hun tenten op 

tussen jouw ceders, onder jouw eiken 

liggen languit in hoogwuivend gras – 

verzaligd. 

 

Liever één dag vlak bij jou 

dan duizend ver van je weg 

liever één dan duizend ver van je weg. 

 

Beurtzang Psalm 84, vrij (Tom Löwenthal) 

 

Toespraak 

Alex van Ligten 

 

De tijd van kersen (Willem Wilmink/Antoine Renard) 

 

Intermezzo en collecte 



Viering van eucharistie 

 

Hier begint de dienst van de tafel 

viering van eucharistie: 

 

Gij die uw gemeente bijeenroept 

hier en waar ook ter wereld, 

die ons raakt met uw woord, 

die ons kent van gezicht, 

niet vergeet onze namen: 

kom over ons met uw geest. 

 

Sacrament van hoop (Antoine Oomen, VL674, G396) 

 

Moge het delen (Antoine Oomen, G497) 

 

Brood en wijn 

 

Ubi caritas (Taizé, L94) 

 

Mededelingen 

 

Om water (Tom Löwenthal) 

 

Voorbeden 

 

Onze Vader (VL246) 

 

Zegen 

 

Wonen overal (VL764) 


