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God en ik - en wij
De kaarsen aangestoken
Onze hulp in de Naam (Verzameld Liedboek 503)
Drempeltekst
Dienst van het woord.
Lied, overweging, stilte, gebed
voorlezing uit de Schrift
het boek van de Naam
geschreven om ons te richten,
dat wij zouden leven in hoop
zoals staat geschreven.

Onze hulp in de Naam (VL 503)
Woord ten geleide
Kinderkring
Verberg uw Aangezicht (VL 727)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 21:9-21
Sara zag de zoon van Hagar,
het kind dat de Egyptische aan Abraham gebaard had, dat het lachte.
Zij sprak tot Abraham:
Verdrijf deze slavin en haar zoon
want de zoon van deze slavin zal niet erven
met mijn zoon, met Izaäk.
Groot kwaad was in de ogen van Abraham dit woord over zijn zoon.
Maar God sprak tot Abraham:
Laat het niet kwaad zijn in jouw ogen

dit woord over de jongen en jouw slavin.
In alles wat Sara tot jou gezegd heeft, hoor naar haar stem,
want in Izaäk zal jouw nageslacht worden geroepen.
Maar ook de zoon van de slavin zal ik maken tot een volk,
want hij is jouw nageslacht.
Vroeg in de morgen nam Abraham brood en gaf het aan Hagar
en een zak water die hij op haar schouder legde met het kind en hij stuurde haar weg.
Zij ging en zwierf rond in de woestijn van Bersjeva.
Toen het water in de zak op was,
wierp zij het kind onder een van de struiken.
Zij ging en zat neer op een afstand,
een boogschot ver,
en ze zei:
Ik kan het sterven van het kind niet aanzien.
Zo dan, op een afstand, zat zij neer
en verhief haar stem en huilde.
God hoorde de stem van de jongen
en een bode van God riep tot Hagar vanuit de hemel
en sprak tot haar:
Wat is er met jou, Hagar?
Wees niet bang
want God heeft de stem van de jongen gehoord
daar waar hij is.
Sta op, til de jongen op,
houd hem stevig vast in jouw hand
want ik zal hem maken tot een groot volk.
Toen opende God haar ogen
en zij zag een waterput.
Zij ging, vulde de zak met water
en gaf de jongen te drinken.
God was met de jongen,
hij werd groot en vestigde zich in de woestijn
en werd boogschutter.
In de woestijn Paran vestigde hij zich.
Zijn moeder nam voor hem een vrouw uit het land Egypte.

Lied van Ismael (VL 292)
Toespraak door Alain Verheij
Waarom, wanneer (VL 798)

Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gedenk uw mensheid
in dit eindeloos heelal op zoek naar U.
Gedenk ons hier bijeen
laat ons niet vallen.
Gedenk uw trouw
aan Abraham gezworen.
Gedenk uw kind uit Nazaret,
de schoot die hem gedragen heeft,
uw grote liefde.
Gedenk de kinderen uit ons geboren.
Roep over hen uw Naam. Verberg U niet.
Trek niet uw handen af van deze aarde.

Open uw hart (VL 608) voorzang door Bart-Jan van Gaart
Moge het delen (Löwenthal, nieuw)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Ubi Caritas (Taizé)
Nooit hoorden wij andere stemmen (VL 804)
Voorbeden
Onze Vader (VL 246, aangepaste tekst)
Zegen
Jij die voor alle namen wijkt (VL 170)

