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Vergeven
De kaarsen aangestoken
Stilte nu. Voor U. (Oomen, nieuw )
Drempeltekst
‘Bij U is vergeving’
staat geschreven.

Ik zie de wereldbrand
die ik gesticht heb

Er zijn verre vrienden
enkele nabije,
die me mijn kwaad voorbeeld
niet nadragen. Zij zien mij
lijden door eigen schuld,
proberen het te verzachten.

het volstrekte
dat ik heb geschonden.

En mijn kinderen.
Bij hen is vergeving.

Geef mij een nieuw hart.

Wees mij genadig
Gij die genade zijt.

Was mij schoon
en ik zal witter worden
dan sneeuw.

Zend uw geest
dat ik herschapen word.
Als dat zou kunnen…

Uit Psalm 51 vrij

Stilte nu. Voor U.
Woord ten geleide
Kinderkring
Verdoofd en schamper van gemis (Verzameld Liedboek – 205)

Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Johannes 8:1-11
Jezus ging naar de Berg van de Olijven.
Vroeg in de morgen was hij weer in het heiligdom.
Heel het volk kwam naar hem toe,
hij ging zitten en hij gaf hen onderricht.
De Schriftgeleerden en de Farizeeën voerden een vrouw mee
die betrapt was op overspel.
Zij lieten haar staan in het midden
en zeiden hem:
Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspelig was.
In de Thora draagt Mozes ons op zulke vrouwen te stenigen.
Wat zeg jij daarvan?
Dit zeiden ze om hem te beproeven,
om te zien of ze hem konden aanklagen.
Jezus boog zich voorover
en hij schreef met zijn vinger op de grond.
Toen ze bleven aandringen op een antwoord,
richtte hij zich op en sprak tot hen:
Wie ook maar van jullie zonder zonde is,
laat die als eerste een steen naar haar werpen.
Hij boog zich weer voorover en schreef op de grond.
Toen ze dat hoorden,
dropen ze af, een voor een,
om te beginnen de oudsten hij bleef achter, alleen, en de vrouw die daar stond in het midden.
Jezus richtte zich op en sprak tot haar:
Vrouw, waar zijn ze?
Heeft niemand jou veroordeeld?
Zij sprak:
Niemand, heer.
Jezus sprak tot haar:
Ook ik veroordeel jou niet.
Ga en zondig van nu af niet meer.

Het woord dat Ik u heden geef (VL 514)
Toespraak
André Roes

Duren zal de liefde van God (VL 102)
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.

Gezegend Gij, in uw verborgenheid (VL 681-682)
Moge het delen (Oomen, 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 )
Moge mij schoonwassen (Löwenthal, nieuw)
Voorbeden
Zegen
Onze Vader verborgen (VL 250)

