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Spraakverwarring
Ik zoek bij jou naar toevlucht (Tom Löwenthal, nieuw)
Drempeltekst
Jij was - jij bent - jij zal.
Hoor mijn lied, mijn hart is vol,
mijn mond loopt over: jouw vriendschap
is hoogbouw tot in de wolken.
Geen godenzoon evenaart je.
Het luchtruim is vol van goden
maar niemand is als jij.
Aanvoerder zachtmoedig
geen zee gaat jou te hoog.
Jij was, jij zal, jij bent
onze kracht om de weg te gaan
aan te durven de dag,
de middag, donkere nachten.
- uit Psalm 89 vrij

Ik zoek bij jou
Ten geleide
Kinderkring
Dat ik aarde zou bewonen (Verzameld Liedboek 282)
Voorlezing uit het boek ‘In den beginne’
En het geschiedde:
heel de aarde één paar lippen, dezelfde woorden.
En het geschiedde:
zij trokken verder oostwaarts,
vonden een vallei in het land Sinear
en gingen daar zitten.

Ze zeiden, de een tot de ander:
Kom, bakstenen bakken,
branden branden.
De baksteen werd hun bouwsteen,
pek hun cement.
Ze zeiden:
Kom, en nu een stad bouwen
en een toren, met zijn hoofd tot in de hemel;
zo maken wij naam
dat wij niet verstrooid worden over het aangezicht van de hele aarde.
JHWH daalde af om de stad en de toren te zien
die de zonen der mensen bouwden.
JHWH sprak:
Ja ja, één volk, één paar lippen met hun allen,
en dit is nog maar het begin van hun doen.
Maar dan zal hen ook niets meer onmogelijk zijn
en doen ze alles wat ze kunnen bedenken.
Kom, laten wij afdalen
en hun lippen verwarren daar,
zodat de een de lippen van de ander niet meer hoort.
JHWH verstrooide hen van daar over het aangezicht van heel de aarde
en zij hielden op de stad te bouwen.
Daarom wordt haar naam geroepen: Babel-Verwarring
want daar verwarde JHWH de lippen van heel de aarde
en van daar verstrooide JHWH hen over het aangezicht van heel de aarde.
Genesis 11:1-9

Om wat misdaan wordt (Antoine Oomen, nieuw)
Toespraak
Kees Kok

Hoe ver te gaan (VL318 AO / G18)
Intermezzo
mededelingen, collecte

Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit.
Laat ons bidden.

Avondmaal ter heiliging
dat ons ooit verschijnen zal de messias
brood van tranen om de wereld
hartversterking wijn
voorsmaak van geluk dat komt
dat de kracht der hoop
ons niet begeeft.

Gezegend Gij in uw verborgenheid (VL 681)
Moge het delen (Tom Löwenthal, nieuw)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers achter de piano.

En weer zingen (Antoine Oomen, nieuw)
Voorbeden
Onze Vader (VL 849)
Zegen
Hij zegene ons genadig
doe zijn aangezicht
over ons lichten.
Doe lichten hemelhoog en wijd
de weg van zijn woorden:
bevrijding.
Allen die samen bestaan
twee of tweeduizend miljoen
danken Hem dat zij bestaan.
De aarde bloeit als een moestuin
een wijngaard, een woud van kruiden.
Hij moedigt ons aan, dat wij leven.
- uit Psalm 67 vrij

Nog voor chaos (VL 701)

