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Van kwaad tot erger? 

 

 
De kaarsen aangestoken  
 
O Heer God (VL 672, acclamatie in mineur)  
 
Drempeltekst 
JHWH ging zijn aangezicht voorbij 
hij riep: 

JHWH is JHWH, 
godheid erbarmend en genadig 
lankmoedig en overvloeiend van vriendschap en trouw 
vriendschap tot het duizendste geslacht bewarend, 
misdaad, ontrouw, zonde dragend, 
maar die de schuldige houdt aan zijn schuld, 
die de misdaad der vaderen op de kinderen en kindskinderen verhaalt, 
op het derde en op het vierde geslacht.  

 
Uit het boek Dit zijn de namen 
Exodus 34:6-7 

 
O Heer God (VL 328) 
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
Voorlezing uit Psalm 51 vrij  
Schrob het vuil van me af  
mijn intriges mijn ongenaakbaar  
in mijn leugens volharden  
boen mij schoon.  
Ik heb als een beest geleefd –  
beesten zijn goed voor hun jongen  
maar ik heb ze een rampenjeugd bezorgd  
verward en onveilig.  
  
Ik heb gedaan  



wat van kwaad tot erger gaat.  
  
Ik ben niet in zonde verwekt  
rotte vrucht van de schoot van mijn moeder  
ik ben aangestoken door verrotting  
ik heb de zieke plekken opgezocht  
en mij laten besmetten.  
Het is niet af te wassen, het is  
onder mijn huid gaan zitten  
in mijn hersenpan gekropen,  
opereer me.  
  
Ik heb het achteloos gedaan,  
blik op oneindig brutale glimlach  
alsof het niet het kwaad was dat het was  
alsof het van twee kwaden  
het minste was.  
  
Kent Gij in uw eeuwige ziel  
die tweespalt – zijt Gij  
zo diep afgedaald en mens geworden  
dat Gij ons daarin begrijpt?  
  
‘Bij U is vergeving’  
staat geschreven.  
  
Er zijn verre vrienden  
enkele nabije,   
die me mijn kwaad voorbeeld  
niet nadragen. Zij zien mij  
lijden door eigen schuld,  
proberen het te verzachten.  
  
En mijn kinderen.  
Bij hen is vergeving.  
  
Wees mij genadig  
Gij die genade zijt.  
  
Ik zie de wereldbrand  
die ik gesticht heb,  
  
het volstrekte  
dat ik heb geschonden.  



  
Was mij schoon  
en ik zal witter worden  
dan sneeuw.  
  
Geef mij een nieuw hart.  
  
Zend uw geest  
dat ik herschapen wordt.  
  
Als dat zou kunnen ...  
 

De hemel is de hemel van God (VL 112) 
 
Toespraak 
Bart-Jan van Gaart 
 
Deze woorden aan jou opgedragen (VL 516) 
 
Intermezzo 

mededelingen en collecte 

 
Dienst van de tafel 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie, 
ritueel van solidariteit: 
laat ons bidden. 
 

O Heer God, erbarmend genadig (VL 671) 
 

Moge het delen (Löwenthal in D)  
 
Brood en wijn  
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 

 
Dans nos obscurités (Taizé) 
 
Waarom , wanneer (VL 798) 

 
Voorbeden 
 



Onze Vader in het verborgene (VL 249) 
 
Zegen 
 
Zij die stom zijn (VL 209) 
 
 
 
Ontmoeting na afloop 
Na afloop van de dienst ben je van harte welkom om samen koffie, thee of limonade te 
drinken achter in de zaal: koffie € 1, thee/limonade en koek € 0,50. 
 
Lid worden? 
De Ekklesia Amsterdam is een vereniging waar je lid van kunt worden. Je wordt dan op 
de hoogte gehouden van de diensten en andere activiteiten, via e-mail en Nieuwsbrief. 
Lid worden kost niets, maar er wordt wel op gezette tijden een beroep op je gedaan om 
naar vermogen een financiële bijdrage te leveren of anderszins bij te dragen aan de 
vereniging. Voor kennismaking en meer informatie ben je van harte welkom bij de 
verenigingstafel achter in de zaal en bij het liturgisch team. 
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