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Levende die mij ziet
Gezegend zijt Gij om uw woord (Verzameld Liedboek 570)
Drempeltekst
JHWH sprak tot Abram:
Ga, jíj, uit je land, uit waar je verwekt bent, uit het huis van je vader
naar het land dat ik jou zal laten zien.
Ik zal jou maken tot een groot volk,
ik zal jou zegenen
en jouw naam groot maken.
Wees tot zegen!
Ik zal zegenen die jou zegent
en wie jou verwenst zal ik vervloeken,
in jou zullen worden gezegend alle familiegeslachten der aarde.
Genesis 12:1-3

Woord ten geleide
Kinderkring
Klankresten (Tjeerd Oosterhuis)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Sarai, de vrouw van Abram, baarde hem niet.
Maar zij had een Egyptische slavin,
haar naam was Hagar.
Sarai sprak tot Abram:
Zie dan, JHWH verspert mij de weg om te baren,
kom in mijn slavin,
misschien word ik gebouwd uit haar.
Abram hoorde naar de stem van Sarai.
Sarai, de vrouw van Abram, haalde Hagar, de Egyptische, haar slavin
- het was toen tien jaar
dat Abram in het land Kanaän gevestigd was en zij gaf haar aan Abram, haar man,
hem tot vrouw.

Hij kwam in Hagar
en zij werd zwanger.
Toen zij zag dat ze zwanger was,
keek zij naar haar meesteres met minachtende ogen.
Sarai sprak tot Abram:
Het geweld dat mij gedaan wordt, kome over jou!
Ik zelf heb mijn slavin in jouw schoot gelegd
en toen zag zij dat ze zwanger was
en sindsdien kijkt ze me aan met minachtende ogen.
JHWH moet maar rechtspreken tussen mij en jou.
Abram sprak tot Sarai:
Goed, je slavin is in jouw hand,
doe met haar wat goed is in jouw ogen.
Sarai vernederde haar.
Zij vluchtte weg uit haar aangezicht.
De bode van JHWH vond haar bij een waterbron in de woes¬tijn,
bij de bron op de weg naar Soer.
Hij sprak:
Hagar, slavin van Sarai,
waar kom je vandaan, waar ga je heen?
Zij sprak:
Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres.
De bode van JHWH sprak tot haar:
Keer terug naar je meesteres
en laat je vernederen onder haar handen.
De bode van JHWH sprak tot haar:
Talrijk zal ik jouw nageslacht maken,
niet te tellen, zo talrijk.
De bode van JHWH sprak tot haar:
Zie, jij bent zwanger,
je zult een zoon baren
en roepen zijn naam: Ismaël-God hoort,
want gehoord heeft JHWH jouw vernedering.
Een wilde ezel zal hij zijn, zo’n mens,
zijn hand tegen allen,
alle handen tegen hem,
tegenover al zijn broeders zal hij wonen.
Zij riep de naam van JHWH die tot haar gespro¬ken en gezegd had:
Jij, God die mij ziet!
Ook sprak zij:
Zie ik nog wat ik zie
sinds hij mij heeft gezien?
Daarom wordt die waterput geroepen:
Bron van de Levende die mij ziet -

daar, tussen Kadesj en Bared.
Hagar baarde Abram een zoon.
Abram riep de naam van zijn zoon die Hagar hem baarde:
Ismaël.
Abram was tachtig jaar en zes jaren
toen Hagar Ismaël baarde voor Abram.
Genesis 16

Lied van Ismaël (2, 3 en 4) (VL292)
Toespraak door Alex van Heusden
Elke dag, alle dagen - Psalm 145 vrij (Tom Löwenthal, nieuw)
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.

Avondmaal ter heiliging (VL688-690 nr. 6 en 7)
Moge het delen (Antoine Oomen)
Brood en wijn
La ténèbre (Taizé)
Mededelingen
Toen en nu (VL306)
Voorbeden

Schriftlied (VL269)

