Ekklesia Amsterdam
zondag 29 november 2015
Advent 1 - Zoals een hert reikhalst
Die ons voor het licht gemaakt hebt (Verzameld Liedboek 569)
Adventskaars
In den beginne het woord
roeping opdracht en zegen
in de beginne het licht.
Licht erbarm u
woord ontferm u
kom bevrijden.

Die ons voor het licht gemaakt hebt
Ten geleide
Kinderkring
Scheur toch de wolken (VL858/G51)
Tussenspel
Naar u, levende (Antoine Oomen, nieuw/G385)
Lezing Psalm 42 vrij (2 en 3)
2.
Ik zal mijn mond niet houden
tegen U.
Onrustig droef opstandig
is mijn ziel in mij.
Wie zijt Gij dat ik U belangrijk vind
dat ik mij toets aan U?

'Draai toch eindelijk
je ogen van hem af!'
Maar dan heb ik geen antwoord.
Nooit heb ik niets met U.
Wachten, tegen beter weten in,
of ik U heb bedacht leven met een nooit geziene
zwijgende geliefde
waarom zou ik
U niet opgeven?
Maar ik kan niet anders
dan roepen: heb mij lief.
3.
Zoals een hert
smacht naar de waterstromen
zo rende ik jou tegemoet
die hoogtijdagen
stond op de altaartreden,
zong met lichte stem het lied
jouw kind.
Nu om mij heen het ijzig zwijgen
het geschamper:
die die je jeugd verblijdde
waar is hij gebleven?
Op reis, de smoor in, dood?
Alsof de horizon werd uitgewist
de aarde losgeslagen van haar zon.
Maar dan stijgt plotseling
een stem
in mij omhoog
boven mij uit
ik weet niet waarvandaan:
jij bent mijn god.

Psalm 42, eerste deel
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,
so schreit meine Seele, Gott, zu Dir.

Toespraak door Alex van Ligten

Die mij getrokken uit de schoot (VL178)
Muzikaal intermezzo en collecte
Opbrengst van de collecte op 15 nov. € 691,39

Viering van Eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie,
Laat ons bidden.
Gij die weet wat in ons is
en ook verstaat wat nooit gezegd kan worden,
hoor onze ziel die wacht en bidt
en die zich wendt en keert
en zoekt naar U.
Gij met uw naam onnoembaar, God,
woord onberekenbaar
droom dwaasheid kracht bevrijding,
Gij die uw weg gaat ongezien
God van vreemdelingen, niemand,
God van mensen, lopend vuur,
Gij ongehoord in deze wereld –
wees geloofwaardig hier en nu
of ooit één ogenblik,
open de deuren van uw licht
dat wij U zien.

Zoudt Gij ooit mij beschamen (VL674)
Moge het delen (Antoine Oomen, nieuw)
Brood en wijn
Psalm 42, eerste deel
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Mededelingen
Jij bent de God (VL173)

Voorbeden
Onze Vader in het verborgene (VL248)
Zegen
Dan nog (VL190)

