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Lastige teksten 3
De kaarsen aangestoken
Gij wacht op ons (Verzameld Liedboek 505)
Woord ten geleide
Kinderkring
Onkreukbare woorden (VL 19)
Voorlezing van Psalm 94 vrij
God der wrake, verschijn,
roept deze psalm wanhopig.
Sta op, rechter der aarde.
Hoelang nog duldt Gij het moorden?
God der Wrake, waarom toch
triomferen de schenders?
Verkrachten zij onze kinderen,
wurgen de arme zwerver?
God der Wrake, hoe wreekt Gij
uw weggegooide mensen?
Ziet Gij wel wat gebeurt?
Hij ziet niets, hoont de schender.
Stomkop, wie gaf jou oren
wie gaf jou ogen. En Hij zou
niet weten? Maar waarom zwijgt Hij?
God der wrake. Verschijn.

Een schoot van ontferming (VL 236)

Zoet als de zoetste honing
is de wraak van zijn woord,
dat waar is, en moedig, bij machte
een nieuwe wereld te winnen.
Het zal als zaad in de aarde
vallen - sterven - ontkiemen.
Het zal opstaan in mensen
die het kwade weerstaan.

Muzikaal intermezzo
Toespraak
Alex van Ligten
De hemel mag horen (VL 330)
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.

Gij die niemand naar de ogen ziet (VL 212)
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

Dans nos obscurités (Taizé)
In jouw dienst sta ik in jouw huis - Psalm 134 (Löwenthal, nieuw)
Voorbeden
Onze Vader (VL652)
Zegen
Zij die stom zijn (VL 209)

