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Individu en massa
De kaarsen aangestoken
Dit huis vol mensen (Verzameld Liedboek 497)
Woord ten geleide
Kinderkring
Op mijn levenslange reizen (VL 766)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Hij dwong zijn leerlingen de boot in te gaan
en voor hem uit te varen naar de overkant
tot hij de menigten zou hebben losgelaten.
En toen hij de menigten had losgelaten,
ging hij de berg op, omhoog,
om in alle eenzaamheid te bidden.
Toen de avond viel,
was hij daar alleen.
De boot was al vele stadia van het land verwijderd,
geteisterd door de golven
want de wind was tegen.
In de vierde nachtwake kwam hij naar hen toe,
wandelend over de zee.
Toen de leerlingen hem zagen, wandelend over de zee,
waren zij verbijsterd en zeiden:
Het is een spook!
Zij schreeuwden het uit van angst.
Onmiddellijk sprak Jezus tot hen:
Wees gerust, ik ben het. Vrees niet.
Petrus antwoordde hem en sprak:
Heer, als jij het bent,
beveel mij naar jou te komen over het water.

Hij sprak:
Kom.
Petrus liet zich zakken uit de boot,
hij wandelde over het water
en kwam bij Jezus.
Maar toen hij zag op de wind,
werd hij bevreesd.
Hij begon te zinken,
hij schreeuwde:
Heer, red mij!
Onmiddellijk stak Jezus hem de hand toe, greep hem vast
en sprak tot hem:
Kleingelovige, waarom ben je gaan twijfelen?
Toen zij in de boot geklommen waren,
ging de wind liggen.
Die in de boot waren,
wierpen zich voor hem neer
en zeiden:
Voor waar, zoon van God is hij.
Matteüs 14:22-33

Muzikaal intermezzo
Hij verliet de stad
en ging, zijn gewoonte getrouw, naar de Berg van de Olijven
en zijn leerlingen volgden hem.
Toen hij bij de plaats gekomen was,
sprak hij tot hen:
Bid - dat je niet bezwijkt aan de beproeving.
Toen ging hij van hen weg, een steenworp ver ongeveer,
viel op zijn knieën en bad:
Vader, als jij het wilt,
neem deze beker van mij weg maar niet mijn wil geschiede, maar die van jou…
Een engel uit de hemel verscheen hem
en sterkte hem.
Hij raakte in doodsangst, en bad nog heviger.
En het geschiedde:
zijn zweet werd als druppels bloed die neervielen op de aarde.
Hij stond op uit zijn gebed,
hij ging naar zijn leerlingen,
hij vond hen in slaap, van verdriet.

Hij sprak tot hen:
Waarom slapen jullie?
Sta op en bid - dat je niet bezwijkt aan de beproeving.
Lukas 22:39-46

U moet ik spreken (VL 195)
Toespraak
Kees Kok
Uit staat en stand (VL 759)
Intermezzo
mededelingen, collecte

Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit.
Laat ons bidden.
Gezegend de onzienlijke
gezegend de verborgene
gezegend de levende
dag liefde die dorstig maakt
licht dat ziende maakt.
Gezegend mensen die goed zijn
de hand die niet slaat
de mond die niet verraadt
de vriend die zijn vriend
niet verloochent.
Gezegend is de nieuwe mens
voorbij de dood,
die in ons spreekt,
die in ons zucht en kreunt,
die in ons leeft:
Jezus Messias.
Die zich gegeven heeft,
zich nemen laat,
die wordt gebroken,

uitgedeeld van hand tot hand,
als brood gegeten.

Gezegend Gij Eeuwige (VL 646)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers achter de piano.

Nada te turbe (Taizé)
Alleen kan ook, met twee is beter (Psalm 133, Antoine Oomen, nieuw)
Voorbeden
Onze Vader die in de hemel zijt (VL 247)
Zegen
Herschep ons hart (VL 693)

