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De komende wereld 3/Paradijs gezocht 

 
 

De kaarsen aangestoken  
 
Hoe verder onze ogen reiken (Verzameld Liedboek 324)  
 
Woord ten geleide 
 
JHWH God sprak: 
 Zie, de mens is geworden als een van ons 
 nu hij weet wat goed en kwaad is - 
 als hij nu ook nog zijn hand stuurt naar de levensboom 
 en neemt en eet en leeft voor altijd... 
JHWH God stuurde hem uit de tuin van Eden weg 
om de akker te dienen 
waaruit hij genomen was. 

 Hij verdreef de mens 
en liet ten oosten van de tuin van Eden de cherubs wonen 
met hun vlammend zwaard, het heen en weer zwaaiende, 
om de weg naar de boom des levens te bewaken.  
 
Uit: In den beginne 3:22-24 

 
Kinderkring 
 
Neerdalen als dauw (VL 358) 
 
Voorlezing uit de boekrol van Ezechiël 
Ezechiël 28:11-19 

 
Het woord van JHWH kwam tot mij: 
 Mensenkind, hef een klaagzang aan 
 over de koning van Tyrus en zeg hem: 
 Zo spreekt JHWH, de Heer: 
 
Jij was een toonbeeld van volkomenheid, 
vol wijsheid en volmaakte schoonheid. 
Jij verbleef in Eden, in de tuin van God, 



bekleed met allerhande edelstenen: 
rode jaspis, chrysoliet en prasem, 
lazuursteen, hematiet en malachiet, 
in goud gevat, bestemd voor jou 
gedolven op de dag dat jij geschapen werd. 
Je was als een cherub,  
je vleugels beschermend gespreid. 
Ik had je een plaats bereid, 
je neergezet op mijn heilige berg, 
waar je wandelde tussen brandend gesteente. 
 
Ja, onberispelijk was jouw wandel 
vanaf de dag dat jij geschapen werd.  
Totdat er onrecht in jou werd gevonden. 
Jij bent verstrikt geraakt in al je handeldrijven 
gepaard met wetteloosheid en geweld. 
Toen heb ik je verbannen van mijn berg: 
jou weggejaagd, jij ‘beschuttende cherub’, 
weg van het brandend gesteente! 
Jouw schoonheid heeft je hoogmoedig gemaakt 
van praalzucht doofde je wijsheid. 
Ik heb je te gronde gericht 
je gemaakt tot een koningsdrama 
om met leedvermaak naar te kijken. 
Door jouw grote, grote schuld 
door het onrecht van jouw handel 
heb je alles ontwijd wat jou heilig was. 
Ik heb een vuur in je doen oplaaien 
dat jou verteerd heeft, 
gemaakt tot een hoopje as op de grond 
voor de ogen van al wie jou aanzien. 
En alle volkeren die jou hebben gekend, 
zijn ontzet over jouw doem - 
een schrikbeeld ben je geworden, 
verdwenen, verwaaid voor altijd. 
 

Psalm 1, vrij - Goed is dat je niet doet wat slecht is (VL 8) 
 
Toespraak 
Kees Kok 
 
Ooit in schaduw van rozen (VL 916) 
 



Intermezzo mededelingen en collecte 

 
Dienst van de tafel 
Hier begint de dienst van de tafel 
viering van eucharistie 
ritueel van solidariteit 
laat ons bidden. 
 
Wie zullen wij aanbidden en geloven 
en wie is onze woorden waard 
en groter dan ons hart? 
Als er een God is die de mensen liefheeft 
hoe is zijn naam? 
 
Gij die weet wat in ons is 
en ook verstaat wat nooit gezegd kan worden, 
hoor onze ziel die wacht en bidt 
en die zich wendt en keert 
en zoekt naar U. 
 

Tafelgebed: Wie zullen wij aanbidden en geloven (VL 620)  
 
Moge het delen van dit brood en deze beker 
ons hart versterken 
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht en waardigheid en liefde is 
voor al wat leeft. 

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

van het koor 

 
Alleen kan ook Psalm 133, vrij (Oomen, nieuw)  
 
Voorbeden 
 
Onze Vader (VL 849) 
 
Zegen 
 
Gij die uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht (VL 567)  
 
Van grond en vuur (VL 910) 


