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Wat is een ekklesia?
De kaarsen aangestoken
Als Gij bestaat (VL 140 / G 369-3)
Drempeltekst
Als er een god is,
is het een ander.
Een die niet komt verdelgen
die geen vuurovens stookt
maar zijn geliefden levend
uit de vlammen bevrijdt.
Niet van de machtigen
is Hij de god
maar van hun slaven
en prooien.
Troost je,
Hij hoort je van verre.
Hij is van ver en dichtbij.
Uit Psalm 21 vrij

Ik zal is de God, die stem (Psalm 100 vrij; map nieuw; TL; G 556)
Woord ten geleide

Psalm 87 vrij
Hij wil zijn bij mensen.
Zo luidt de Naam.
In diepe dalen op hoge vlakten
aan rivieren van tranen.
Waar wij Hem roepen, zingen
daar zal Hij zijn.
In Sion wordt Hij geroepen
door vertwijfelde stemmen
daar staat de Tent der Ontmoeting
daar vertoeven zijn woorden.
Daar is Hij begonnen, daar,
voor alle volkeren bereikbaar.
Ik hoorde in vreemde talen:
daar zijn ook wij geboren.
En ik wist en beaamde
daar ontspringt mijn bron.

Kinderkring
Wie mag te gast zijn (Psalm 15 vrij; map nieuw; AO; G 438)
Voorlezing uit de brief aan de Romeinen
Romeinen 8:18-39
Ik ben er zeker van dat alle lijden hier en nu
niet opweegt tegen het groot glanzend licht
dat in de toekomst ons verlichten zal.
Heel deze oude schepping ziet reikhalzend uit
naar de dag dat openbaar zal worden wie wij zijn:
kinderen van God-Ik zal er zijn.
Heel deze oude schepping
nu nog in leegte gevangen
niet uit vrije wil

maar aan machten onderworpen zal worden bevrijd
uit het diensthuis der vergankelijkheid
en delen in de vrijheid en het groot glanzend licht
met alle kinderen van God-Ik zal er zijn.
Wij weten dat heel deze schepping zucht en lijdt
als een vrouw in barensweeën.
En niet alleen zij, ook wij
die toch de Geest hebben ontvangen
en weten wat wij mogen verwachten ook wij zuchten diep in onze ziel
tot wij, onze lichamen, zullen zijn bevrijd:
kinderen van God-Ik zal er zijn.
Wat zouden wij anders dan hopen dat is onze redding.
Wij hopen op wat wij niet zien.
Wie hoopt nog op wat hij al ziet?
Wij hopen dus op wat wij niet zien
en in die hoop volharden wij wat zouden wij anders?
Kom, Geest, onze wanhoop te hulp.
Moet er nog meer gezegd?
Als God zo voor ons is
wie kan dan nog tegen ons zijn?
Wie is bij machte
ons te ontroven aan hem?
Wel zijn wij in angsten, worden opgejaagd,
zijn in naaktheid en doodsnood,
lijden honger, geweld.
Zoals geschreven staat:
Omdat wij u niet verloochenen
worden wij gedood
alle uren van de dag
afgeslacht als schapen.
En toch zijn wij niet te verslaan.
Alles overleven wij
uit kracht van hem

die ons heeft liefgehad.
Uit deze zekerheid leef ik:
geen dood en geen leven,
geen engelen en geen machten,
geen nu, geen toekomst,
geen regime,
geen ruimte boven ons,
geen afgrond
niets en niemand is bij machte
ons te scheiden van de liefde
waarmee hij ons omringt
in Messias, Jezus
onze heer.

Verstild piano-intermezzo
Toespraak
Alex van Heusden
Hij die gesproken heeft (VL 217 / G 33)
Intermezzo
mededelingen en collecte
opbrengst 28 juli (Midzomerdienst) € 638,17
opbrengst deurcollecte De Kloof € 924

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn:
een stad van bomen als een tuin,
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.
En zet voor ons een tafel neer

en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Zoudt Gij ooit mij beschamen (VL 674 / G 396)
Moge het delen (AO; G 497)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Dans nos obscurités (Taizé; G 222)
Die mij getrokken uit de schoot (VL 178 / G 342)
Voorbeden
Onze Vader Taizé (VL 246 / G 205; laatste versie = G ???)
Zegen
Wat vrolijk over U geschreven staat (VL 252 / G 1)
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