Ekklesia Amsterdam
zondag 12 november 2017
Geroepen
De kaarsen aangestoken
Die ons voor het licht gemaakt hebt (Verzameld Liedboek 569)
Drempeltekst
God van Abram die hem gaan deed
die hem toonde sterrenstelsels,
land van bronnen - die beloofde
en het nakwam: God van Sarai
van onmooglijke geboorte
God van lachen God van Ismaël
en Hagar. God beproeving.
God van Mozes vuren stem Naam
Onuitspreekbaar, roepend vrijheid
die ons voorgaat nacht en dag in
een kolom van vuur en wolken.
Aangezicht dat met ons meegaat
Ik zal zijn die ik zal zijn.

Die ons voor het licht gemaakt hebt
Woord ten geleide
Kinderkring
Hoor mij, wees niet doodse stilte (Oomen – nieuw)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Lukas 5:1-11

En het geschiedde:
hij stond aan het meer van Gennesaret
en de menigte omstuwde hem
om het woord van God te horen.
Hij zag op de oever van het meer twee boten staan.
De vissers waren van boord gegaan en spoelden de netten.
Hij ging in een van de boten, die van Simon,
en vroeg hem een klein stuk van het land af te varen.
Hij ging zitten en gaf onderricht aan de menigten vanuit de boot.
Toen hij uitgesproken was,
zei hij tot Simon:
Vaar naar diep water en werp je netten uit en vang.
Simon antwoordde hem en zei:
Meester, de hele nacht lang hebben wij gezwoegd
en niets gevangen.
Maar omdat jij het zegt, werp ik de netten uit.
Zo deden zij
en zij haalden zo veel vissen binnen
dat hun netten scheurden.
Zij gebaarden hun kameraden in de andere boot
om te komen helpen.
Die kwamen, zij vulden de twee boten tot zinkens toe.
Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neer aan de knieën van Jezus en zei:
Heer, ga van mij weg,
ik ben een schuldig man.
Verbijstering had hem gegrepen en allen die bij hem waren,
om de visvangst die zij tezamen hadden ontvangen zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
die bij Simon hoorden.
Jezus sprak tot Simon:
Vrees niet,
van nu af zul jij mensen vangen, dat zij leven.
Zij trokken de boten het land op,
zij lieten alles achter
en volgden hem.

Uw lichtend spoor (Nieuw Liedfonds)
Toespraak
Bettine Siertsema

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt (VL 796)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
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.

Hoort en ziet het levend woord (VL 575)
Moge het delen (TL; in D; map nieuw; G 555)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

En todo amar y servir
Om te zien een nieuwe aarde (Löwenthal – nieuw)
Voorbeden
Onze Vader in het verborgene (VL 248)
Zegen
Uit staat en stand (VL 759)

