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Het woord is niet te hoog
De kaarsen aangestoken
Gij wacht op ons (Verzameld Liedboek 505)
Drempeltekst
In den beginne het woord,
roeping, opdracht en zegen,
in den beginne het licht.
Licht erbarm u, woord ontferm u,
kom bevrijden.

Gij wacht op ons
Woord ten geleide
Kinderkring
Onze hulp-Hoor Israël (VL 678-679)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Lukas 18:18-27
Een hooggeplaatste stelde hem de vraag:
Goede meester, wat moet ik doen
om leven te beërven in de komende wereld?
Jezus sprak tot hem:
Waarom noemt ge mij goed?
Niemand is goed, enkel die ene, God.
Gij kent de geboden:
‘Gij zult geen overspel plegen,
niet moorden,
niet stelen,
niet liegen,

eer je vader en je moeder.’
Hij sprak:
Aan dat alles heb ik vastgehouden van jongs af aan.
Toen Jezus dit hoorde, sprak hij tot hem:
Nog één ding ontbreekt je:
alles wat je hebt, verkoop het en deel het uit aan de armen,
dan zul jij een schat in de hemelen hebben.
Kom dan terug en volg mij.
Toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd
want hij was steenrijk.
Jezus zag hoe diep bedroefd hij was en sprak:
Hoe moeilijk is het voor hen die veel bezitten,
het koninkrijk van God binnen te gaan.
Nog makkelijker komt een kameel door het oog van de naald
dan een rijke in het koninkrijk van God.
Die het hoorden die zeiden:
Maar wie kan dan worden gered?
Hij sprak:
Wat onmogelijk is bij mensen,
is mogelijk bij God.

Het woord dat ik U heden geef (VL 514)
Toespraak
Henk Baars
Het licht is zoet (VL 926)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld
die ons raakt met uw woord
die ons kent van gezicht
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw Geest.

Gij die de stomgeslagen mond verstaat (VL 658)
Moge het delen (Löwenthal – nieuw)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Dans nos obscurités (Taizé)
Langzaam zie ik hen gaan (Nieuw Liedfonds)
Voorbeden
Onze Vader Kevelaer (Löwenthal - nieuw)
Zegen
Gij die uw Naam hebt uitgeroepen (VL 567)
Van grond en vuur (VL 910)

