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De moeder van Jezus
De kaarsen aangestoken
Vanwaar zijt Gij gekomen (Verzameld Liedboek 168)
Woord ten geleide
Kinderkring
Wees hier aanwezig (VL 500)
Voorlezing uit het boek Spreuken
in de Statenvertaling van 1637
Spreuken 8:22JHWH bezat mij in het beginsel zijns wegs,

vóór zijn werken, van toen aan.
Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest,
van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.
Ik was geboren als de afgronden nog niet waren,
als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;
aleer de bergen ingevest waren, vóór de heuvelen was ik geboren.
Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden
noch den aanvang van de stofjes der wereld.
Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar;
toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;
toen hij de opperwolken van boven vestigde,
toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte;
toen hij de zee haar perk zette,
opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden,
toen hij de grondvesten der aarde stelde;
toen was ik een Voedsterling bij hem,
en ik was dagelijks zijn vermakingen,

te allen tijde voor zijn aangezicht spelende;
spelende in de wereld zijns aardrijks,
en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen.
Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort,
dagelijks wakende aan mijn poorten,
waarnemende de posten mijner deuren.
Want die mij vindt, vindt het leven.

Dat woord waarin ons richting werd gegeven (VL 525)
Toespraak
Huub Oosterhuis
Toen is zij opgestaan en heeft gezongen (Löwenthal nieuw – lied van Maria uit
“Nieuw Begin”)
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 bijeenroept,
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.

Zoudt Gij ooit mij beschamen (VL 674)
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

Laudate omnes gentes (Taizé)

Psalm 134 - In jouw dienst sta ik (Lówenthal – nieuw)
Voorbeden
Onze Vader (VL 246)
Zegen
Dit ene weten wij (VL 2)

