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Lastige teksten 2: over Eva 
 
De kaarsen aangestoken  
 
Dit ene weten wij (Verzameld Liedboek 2) 
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
En mensen, vroeg hij (Oomen, nieuw) 
 
Voorlezing uit het boek In den beginne 
Genesis 1:26-27; 2:18-25 
 
God sprak: 
 Nu laat ons mensen maken naar ons beeld, die op ons gelijken, 
 om te bestieren de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 
 de tamme dieren en heel de aarde, 
 al het kruipende op het land. 
 En God schiep de mens naar zijn beeld 
 beeld van God schiep hij hen 
 mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. 
 
JHWH God sprak: 
 Het is niet goed dat de mens alleen is. 
 Ik zal een hulp voor hem maken 
 die tegenover hem is. 
JWWH God boetseerde uit de akker 
alle dieren levend in het wild 
en alle vogels van de hemel 
en hij deed hen komen naar de mens 
om te zien hoe die hen roepen zou –  
en zoals de mens elk levend wezen roept, 
zo is zijn naam. 



De mens riep namen naar alle tamme dieren, 
naar de vogels van de hemel 
En naar alle dieren levend in het wild. 
Maar voor een mens was geen hulp te vinden, 
tegenover hem. 
Toen deed JHWH God de mens verzinken in een diepe slaap. 
Hij nam een van zijn ribben weg 
en op die plek legde hij vlees. 
JHWH God bouwde die rib 
die hij uit de mens genomen had 
tot een vrouw 
en hij deed haar komen tot de mens. 
Toen sprak de mens: 
 Deze, eindelijk, been van mijn gebeente, 
 vlees van mijn vlees. 
 Deze wordt geroepen Iesja, vrouw, 
 Omdat uit Iesj, de man, zij werd genomen, deze. 

 
Ten dage dat hij maakte (VL 278) 
 
Toespraak 
Mirjam Rigterink 
 
Uit de eerste brief aan Timoteüs 
2:11-15 
 
Een vrouw - zij laat zich kalm onderrichten, in alle onderworpenheid. 
Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft 
of zeggenschap heeft over een man, 
nee, zij moet zich gedeisd houden. 
Want eerst werd Adam geboetseerd, daarna Eva. 
En niet Adam heeft zich laten verleiden, 
maar de vrouw - nadat zij was verleid, kwam zij in overtreding. 
Maar zij zal gered worden en kinderen baren 
als zij blijft in vertrouwen, liefde en heiliging 
met terughoudendheid. 

 
Boek jij bent geleefd VL491/G106 
 
Intermezzo  

mededelingen en collecte 
 



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. 

 
Avondmaal ter heiliging (VL 633) 
 

Moge het delen (Oomen, nieuw)  
 
Brood en wijn  
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 
 

Niemand dan jij (VL 894) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader (VL 248) 
 
Zegen 
 
Ik heb lief de aarde en de mensen (Tekst Petra Kerssies, muziek Tom Löwenthal)  
 


