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De komende wereld 2:
Een groene kerst?
De kaarsen aangestoken
Scheur toch de wolken weg en kom (VL 858)
Woord ten geleide
Kinderkring
Om wat misdaan wordt (Oomen, nieuw)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 7: 17-24
En het geschiedde:
veertig dagen vloed over de aarde,
de wateren werden talrijk,
zij droegen de ark,
zij tilden haar op van de aarde.
Het water groeide,
steeg hoger en hoger, kwam boven de aarde
en over het aangezicht van het water, daar ging de ark.
En nog meer groeide het water, hoog boven de aarde,
en alle hoge bergen onder de ganse hemel werden bedekt.
Tot zeven meter boven de bergen groeide het water,
zo werden de bergen bedekt.
Alle vlees dat krioelde op de aarde, het ging ten onder!,
vogels, tamme dieren,
dieren levend in het wild,
al het bewegende over de aarde
en alle mensen.
Alles met lucht en levensadem in zijn neus,
alles stierf wat op de bodem was.
Toen heeft hij al het opgerichte op de akker weggevaagd,
mensen,
dieren tam en kruipend
tot de vogels van de hemel toe –
zij weden weggevaagd van de aarde.
Noach alleen bleef over en wat bij hem was in de ark.
Het water groeide over de aarde
vijftig en honderd dagen.

Gij die gezegd hebt (VL 192)
Toespraak
Geeske Hovingh

‘The numbers’ van Radiohead
Door Chris Kok

The Numbers
Radiohead
It holds us like a phantom
The touch is like a breeze
It shines its understanding
See the moon smiling
Open on all channels
Ready to receive
And we're not at the mercy
Of your shimmers (chimeras) or spells
We are of the earth
To her we do return
The future is inside us
It's not somewhere else
One day at a time
We call upon the people
People have this power
The numbers don't decide
Your system is a lie
The river running dry
The wings of a butterfly
And you may pour us away like soup
Like we're pretty broken flowers
We'll take back what is ours
Take back what is ours
One day at a time

De cijfers
Radiohead
Zij boeit ons als een schim
Zij streelt ons als een briesje
Zij schijnt vol van begrip
Zie de glimlach van de maan
Al onze kanalen staan open
Klaar om te ontvangen
En wij zijn niet overgeleverd
Aan jouw schone schijn en bezwering
Wij zijn van deze aarde
Naar haar keren wij terug
De toekomst zit in ons
Zij is nergens anders
Iedere dag opnieuw
Wij doen een beroep op de mensen
Mensen hebben dat vermogen
Cijfers zijn niet beslissend
Jouw systeem is een leugen
De rivier droogt op
De vleugels van een vlinder
En al vergiet je ons als soep
Als waren wij mooie gebroken bloemen
Wij pakken terug wat van ons is
Iedere dag opnieuw.

Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Hoor Gij die Eén en eeuwig zijt.
Versta ons rusteloze hart, wees hier aanwezig.
Met licht van licht, trouw, schoonheid, geest van liefde,
met uw erbarmen, wees hier aanwezig.
Kom met uw levensgeest in deze mensen hier,
zoals Gij ooit met kracht gekomen zijt
in Mozes, man van vuur; in uw profeten;

in hem die wordt genoemd brood, wijnstok,
stromen levend water.

Om zegen (VL 661)
Als je van dit brood eet
bedenk dan in je ziel
zeg tot je hart
dat een nieuwe wereld
komen moet en komen zal
waar brood genoeg en vrede is
voor ieder mens.
Als je drinkt uit deze beker
wijd je toe
met hart en ziel
aan een nieuw verbond van mensen
zoals Hij deed.

Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Ida Gerhard (Löwenthal, nieuw)
Er is een weten van elkaar,
dat tijd en afstand overwint.
Aarde deze (VL 728)
Voorbeden
Onze Vader (Löwenthal, versie Kevelaer)
Zegen
Om te zien een nieuwe aarde (Löwenthal, nieuw)

