
Ekklesia Amsterdam 
zondag 7 juni 2015: Vragen over de bijbel 

 
 
Het woord dat Ik u heden geef (Verzameld Liedboek 514) 
 
Drempeltekst 
 
Herhaling ‘Het woord dat Ik u heden geef’ 
 
Woord ten geleide 
 
In den beginne het woord (VL713-714 t/m ‘als de opgaande zon’) 
 
Kinderkring 
 

Voorlezing uit het boek Nehemia 
Nehemia 8:1-13 
 
Toen de zevende maand aanbrak 
en de kinderen van Israël in hun steden waren, 
verzamelden zij zich, heel het volk, als één man, 
op het plein tegenover de Waterpoort. 
Zij zeiden tot Ezra, de geleerde van het boek, 
het boek van de Thora van Mozes te brengen 
die JHWH aan Israël had opgedragen. 
Ezra, de priester, bracht de Thora voor het aangezicht van de vergadering, 
van man tot vrouw, van allen die kunnen horen en verstaan 
op dag een van de zevende maand. 
Hij las daaruit voor op het plein tegenover de Waterpoort 
vanaf het morgenlicht tot halverwege de dag 
ten overstaan van de mannen en de vrouwen, van hen die konden verstaan - 
de oren van heel het volk gericht op het boek van de Thora. 
Ezra, de geleerde van het boek, stond op een houten toren 
die men daarvoor gemaakt had. 
Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk 
want hij stond hoger dan heel het volk 
en toen hij het opende, stond heel het volk op. 
Ezra zegende JHWH, de grote God, 



en zij antwoordden, heel het volk, met opgeheven handen: 
 Amen! Amen! - 
Zij bogen, zij wierpen zich neer voor JHWH, hun neus op de grond. 
De Levieten, zij legden de Thora uit aan het volk 
terwijl het volk daar stond. 
Zij lazen voor uit het boek, uit de Thora van God, 
haar vertolkend zodat zij verstaan kon worden - 
en zij begrepen wat voorgelezen werd. 
Toen sprak Nehemia - dat is de stadhouder - en Ezra, de priester, de geleerde van het 
boek, 
en de Levieten, die het volk uitleg gaven, tot heel het volk spraken zij: 
 De dag, deze, is heilig voor JHWH, uw God, 
 niet rouwen, niet wenen. 
Want heel het volk weende toen het de woorden van de Thora hoorde. 
Hij sprak tot hen: 
 Ga - eet het vette, drink het zoete 
 en stuur een deel naar iedereen die niets heeft toebereid 
 want heilig is de dag voor onze heer. 
 Wees niet treurig 
 want blijdschap in JHWH is uw schuilplaats. 
De Levieten kalmeerden heel het volk, ze zeiden: 
 Wees stil, want de dag is heilig, wees niet treurig. 
Zij gingen, heel het volk, om te eten, om te drinken, 
om voedselpakketten te sturen, om grote vreugde op te doen 
want zij hadden de woorden begrepen 
die zij hen hadden doen weten. 

 
Wat staat geschreven (VL 715 t/m ‘geen ander zal verwachten’) 
 
Stel de vragen 
door Alex van Heusden 
 
Muzikale intermezzi  
door Doriene Marselje en Heleen Oomen 
 

Boek jij bent geleefd (VL 491) 
 
Intermezzo en collecte 
 
  



Viering van eucharistie 
 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie: 
laat ons bidden. 
 
Hoor Gij die een 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. 
 

Hoort en ziet het levend woord (VL574) 
 
Moge het delen (Antoine Oomen) 
 
Brood en wijn 
Tijdens het uitdelen van brood en wijn is er ook een beker met druivensap. Als 
je hiervan gebruik wilt maken, kun je terecht bij de uitdelers met de witte beker, 
in de hoek achter de piano. 
 
En todo amar y servir (Taizé) 
 
Mededelingen 
 
Deze woorden aan jou opgedragen (VL 516) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader in het verborgene (VL 248) 
 
Zegen 
 
Die chaos schiep tot mensenland (VL 269) 


