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Tijd van leven 1 / Omkijken
De kaarsen aangestoken
Klankresten (VL 502)
Woord ten geleide
Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen –
Het is al begonnen, merk je het niet?

Kinderkring
Met niets van niets (VL 276)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 19:15-26
Twee mannen komen aan in Sodom. Lot biedt de vreemdelingen gastvrij onderdak, maar
de mannen van de stad komen aan zijn deur en roepen: ‘Naar buiten met ze, geef ze ons!’
Lot weigert, maar de mannen van Sodom worden boos en bedreigen nu ook Lot zelf. De
vreemdelingen trekken Lot naar binnen, slaan de mannen buiten met blindheid zodat ze
de deur niet meer kunnen vinden en dringen er vervolgens op aan dat Lot uit Sodom
weggaat: ‘JHWH heeft ons gezonden om deze plaats te verderven.’ Lot waarschuwt zijn
schoonzoons, maar die lachen hem uit - zij blijven.’
Toen het morgenrood daagde,
dwongen de boden Lot en zeiden:
Sta op met je vrouw en met je twee dochters die nog hier zijn,
dat jij niet mee weggevaagd wordt met deze schuldige stad.
Hij talmde nog,
maar de mannen grepen zijn hand
en de hand van zijn vrouw
en de hand van zijn twee dochters
omdat JHWH hem wilde sparen;
zij voerden hem weg.

Pas buiten de stad lieten ze hem los.
En het geschiedde
toen zij hen hadden weggevoerd naar buiten hij sprak:
Red je leven,
kijk niet om
en sta niet stil in heel de omstreek niet,
maar vlucht naar de bergen
dat jij niet mee wordt weggevaagd.
Lot sprak tot hen:
Ach nee toch, heren!
Ach kijk,
jouw dienaar heeft toch genade gevonden in jouw ogen
en groot is de vriendschap die jij mij bewijst
dat jij mij in leven laat;
maar vluchten naar de bergen kan ik niet,
dan haalt het kwaad mij in
en sterf ik.
Kijk, die stad daar is dichtbij genoeg
om naar toe te vluchten
en klein.
Laat mij daarheen vluchten
- het is toch maar een kleine stad? dat ik in leven blijf.
Hij sprak tot hem:
Ook dit woord van jou geef ik je toe:
de stad waarover jij gesproken hebt, wordt niet ondersteboven gekeerd.
Maar nu snel, vlucht daar naar toe
want ik kan mijn woord niet doen
voordat jij daar aangekomen bent.
Daarom wordt de naam van die stad Zoar-Kleintje geroepen.
De zon ging op over het land
toen Lot in Zoar kwam
en JHWH het deed regenen over Sodom en Gomorra,
zwavel en vuur van Godswege, uit de hemel.
Hij keerde de steden ondersteboven,
heel de omstreek,
allen die in die steden zaten,
en alles wat opgekomen was uit de akker.
De vrouw van Lot, die achter hem aan kwam, keek om
en werd een zuil van zout.

Luisterlied
Stef Bos, Lied van Lot
Ik sta op de grens
van vroeger en later.
Voor mij een ruimte
die ik nog niet ken.
Achter mij alles
wat ik achter moet laten.
Ik sta hier met niets meer
dan alleen wie ik ben
Ik maak van wat was
een veilige haven,
al heb ik die stad daar
al tijden vervloekt.
Toch lukt het me niet
het verleden te laten
voor dat wat het is,
een gesloten boek.
En als ik nu omkijk,
ben ik verloren
maar iets houdt me tegen
om verder te gaan.
Als ik nu omkijk,
dan blijf ik voor altijd
gevangen in alles
wat niet meer bestaat.
Al zou ik ook teruggaan
er is niets meer over.
Ik weet het en toch
ligt de twijfel nog dwars.
Al vind ik niet meer
dan ruïnes en spoken,
het laat me niet los…
Het houdt me nog vast.
Ik kan nog niet breken
met dat wat voorbij is.
Ik woon in mijn dromen
nog steeds waar ik was.

Ik sta op de grens
van vroeger en later
en achter mij ligt daar
een brandende stad.
En als ik nu omkijk…
Al zou ik ook teruggaan…
Als ik nu omkijk,
blijf ik hier stilstaan.

Toespraak
Mirjam Rigterink
Vroeg in de morgen (VL 259)
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.

Woord dat ruimte schept (VL 537)
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 (Taizé)
Jou gezocht bij dag (VL 198)
Voorbeden
Onze Vader in de hemel (VL 849)
Zegen
Kom in mij (VL 743)

