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De leerlingen van Jezus
De kaarsen aangestoken
Onze hulp in de Naam (Verzameld Liedboek 503)
Drempeltekst
Hij zag, een tollenaar, Levi genaamd,
die bij het tolhuis zat,
en keek hem aan.
Hij sprak tot hem:
Volg mij.
En deze, alles achterlatend, stond op en volgde hem.
Lukas 5:27-28

Onze hulp in de Naam
Woord ten geleide
Kinderkring
Geschreven staat dat uw Messias komt (VL 406)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Lukas 6:13-19
En toen het dag werd,
riep hij zijn leerlingen bijeen
en uit hen koos hij er twaalf
die hij de naam ‘gezondenen’ gaf:
Simon die hij de naam Petrus gaf, ‘Rots’,
en Andreas, zijn broeder,
Jakobus, Johannes, Filippus, Bartolomeüs,
Matteüs, Tomas, Jakobus-van-Alfeüs,
Simon, bijgenaamd de Zeloot,
Judas-van-Jakobus en Judas uit Keriot

die hem zou overleveren.
En toen hij met hen was afgedaald,
ging hij staan in een open vlakte daar was ook een grote menigte van zijn leerlingen
en heel veel volk, overal uit Judea en uit Jeruzalem
en van de zeekant, van Tyrus en Sidon.
Zij waren gekomen om hem te horen
en om genezen te worden van hun kwellingen.
En die werden gepijnigd door onreine geesten,
vonden genezing.
En al die menigten probeerden hem aan te raken
want van hem ging een kracht uit
die allen genas.

Moge ons voor waar verschijnen (VL 452)
Toespraak
Alex van Heusden
Wij zullen een van ziel zijn lichaam worden (VL 487)
Intermezzo
mededelingen, collecte

Viering van eucharistie
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.

Is hier de plaats (VL 650)
Moge het delen (Tom Löwenthal, nieuw)
Brood en wijn
En todo amar y servir (Taizé)
Alleen kan ook (Antoine Oomen, nieuw, psalm 133 vrij)
Voorbeden
Onze Vader (VL 246)
Zegen
Zoals een moeder zorgt (VL 237)

