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Wat heet God?
Dag en welkom (Antoine Oomen, VL 498)
Zomaar een dak (m. Com nu met Sang, VL 572)
Woord van welkom en ten geleide
Ooit gehoord 1 (Antoine Oomen)
Voorlezing uit het boek ‘En dit zijn de namen’
Exodus 19:16-20; 20:1-2
En het geschiedde op de derde dag
toen de morgen aangebroken was:
donderslagen, bliksemflitsen, zware wolken boven de berg,
de stem van een sjofar - de ramshoorn -, de doordringende stem.
Toen huiverde heel het volk dat in het legerkamp was.
Mozes leidde het volk het legerkamp uit, God tegemoet.
Zij stonden aan de voet van de berg.
De berg Sinai stond in rook heel en al
want in vuur was JHWH daar neergedaald,
rook steeg op als van een rokende oven,
de berg, heel en al, schokte hevig.
En het geschiedde:
de stem van de sjofar klonk en werd sterker en sterker.
Mozes, hij sprak; en God, hij gaf antwoord met donderende stem.
JHWH daalde neer op de berg Sinai, op het hoofd van de berg,
JHWH riep Mozes naar het hoofd van de berg
en Mozes ging opwaarts.
God sprak en zei al deze woorden,
hij sprak:
Ik, JHWH, ben jouw God,
ik die jou uitgeleid heb uit het land Egypte, uit het diensthuis.

Psalm 8-gezang (Bernard Huijbers, VL 12)
Toespraak
door Alex van Heusden
Muzikaal intermezzo
Psalm 100 vrij (Tom Löwenthal)
Intermezzo en collecte
Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie:
laat ons bidden.
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.

Verheven en geheiligd - psalm 91 vrij (Antoine Oomen)
Moge het delen
van dit brood en deze beker
ons hart versterken:
dat wij, vol hoop, meewerken
aan een nieuwe wereld
waar brood en recht
en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

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
Mededelingen
Naar jou sta ik op in de morgen- Psalm 63 vrij (VL 72)
Voorbeden
Onze Vader (Taizé, VL 246)
Zegen
Eeuwige hier nu die ons adem geeft - Psalm 150 vrij (VL 146)

