Ekklesia Amsterdam
zondag 1 december 2019
Advent 1/De komende wereld
De kaarsen aangestoken
Hoe ver is de nacht (Verzameld Liedboek 389)
Drempeltekst
Waar blijft Hij, vraag je,
Hij zou toch komen?
Ja, hij zou komen begin maar te zingen.
En komt Hij niet,
je zult nooit weten
waarom niet.
Troost je,
Hij hoort je van verre.
Hij is van ver en dichtbij.
Uit Psalm 21, vrij

Hoe ver is de nacht
Woord ten geleide
Kinderkring
En weer zingen - Psalm 101 (Oomen, nieuw)

Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Matteüs 25:1-13
Jezus sprak tot zijn leerlingen:
Het koninkrijk der hemelen,
laten we het vergelijken met tien meisjes
die hun olielampen namen en uittrokken
de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dom en de andere vijf waren verstandig.
Want de domme meisjes namen wel hun lampen mee, maar geen olie.
De verstandige meisjes namen olie mee in hun kruiken,
met hun lampen.
Terwijl de bruidegom maar niet kwam,
werden zij allen moe en vielen in slaap.
En midden in de nacht klonk er luid geroep:
‘De bruidegom! Zie, ga hem tegemoet.’
Alle meisjes stonden op en staken hun lampen aan.
De domme meisjes zeiden tegen de verstandige:
‘Geef ons wat van jullie olie
want onze lampen gaan uit.’
Maar de verstandige meisjes antwoordden en zeiden:
‘Nee, want anders is er te weinig olie voor ons en voor jullie.
Ga liever naar de verkopers en koop olie voor jezelf.’
Maar toen zij weggingen om olie te kopen,
kwam de bruidegom aan
en die voorbereid waren gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest de deur werd gesloten.
Later kwamen ook de andere meisjes, ze zeiden:
‘Heer, heer, doe ons open!’
Maar hij antwoordde en sprak:
‘Voorwaar, ik zeg jullie, ik ken jullie niet.’
Wees dus waakzaam
want jullie weten dag noch uur.

Dat wij niet slapen (VL 555)
Toespraak
Mirjam Rigterink
Die nieuwe wereld, die komt anders (Oomen, nieuw)

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.

Geschreven staat dat uw messias komt (VL 406)
Moge het delen (Löwenthal)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

De noche iremos (Taizé)
Dit ene weten wij (VL2)
Voorbeden
Onze Vader in het verborgene (VL 248)
Zegen
De nacht loopt ten einde (VL 390)

