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Weefsels van verhalen
De kaarsen aangestoken
Klankresten (Verzameld Liedboek 502)
Drempeltekst
Tapijten zijn geweven van verhalen. Dus moet je ze bewaren en onderhouden. Ook al
heeft dit tapijt jarenlang ergens ingepakt gelegen en als voer voor de motten gediend,
het moet herleven en ons zijn verhalen vertellen. Ik weet zeker dat wij er ook in
verweven zijn, al hadden we daar geen idee van.
Uit: Nino Haratischwili, Het achtste leven [voor Brilka] (2014) p. 32

Klankresten
Woord ten geleide
Kinderkring
Het ene geslacht gaat en het andere komt (VL 378)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Lucas 2:22-40
Toen volgens de Thora van Mozes
‘de dagen van hun reiniging waren vervuld’,
brachten zij hem naar Jeruzalem om hem te laten zien aan JHWH.
Zoals geschreven staat in de Thora van JHWH:
‘Al wat mannelijk is en als eerste uitbreekt uit de schoot
zal “heilig voor JHWH” worden genoemd’
- en ook om, volgens het gezegde in de Thora van JHWH, te geven als gave
‘een koppel tortelduiven of twee duivenjongen’.
En zie, er was een mens in Jeruzalem met de naam Simeon.

En deze mens was rechtvaardig en toegewijd,
hij verwachtte de vertroosting van Israël
en heilige geest was met hem.
Hij had door de heilige geest de voorzegging ontvangen
dat hij de dood niet zou zien
eer hij zou hebben gezien
de messias van JHWH.
Door de geest gedreven was hij naar het Heilige gekomen.
Toen de ouders de kleine jongen daar brachten, Jezus,
om met hem te doen naar de gewoonte van de Thora,
ontving hij hem in zijn armen
en zegende God en sprak:
Nu zult gij, heer en meester, uw dienstknecht vrij laten gaan
volgens uw groot woord, in vrede.
Want mijn ogen hebben uw bevrijding gezien
die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren:
licht dat aan vreemde volkeren wordt geopenbaard
en dat uw volk Israël doet stralen.
Zijn vader was daar, en zijn moeder zij stonden verbaasd
dat deze woorden over hem werden gesproken.
En Simeon zegende hen en sprak tot Marjam, zijn moeder:
Zie, deze hier is gesteld
tot ondergang en tot opstaan
van velen in Israël,
tot teken van tegenspraak
- een zwaard zal uw ziel doorklieven opdat de plannen
van vele harten openbaar zullen worden.
Ook Hanna was daar, een profetes,
dochter van Fanuël, uit de stam Aser.
Zij was heel ver op de weg van haar dagen.
Vanaf haar eerste geslachtsgemeenschap
had zij zeven jaren met haar man geleefd.
Zij was weduwe, vier en tachtig jaar ongeveer.
Zij was altijd in het Heilige,
zij diende, nacht en dag, in vasten en gebed.
Dit eigen uur trad zij naar voren
en dankte God en sprak over hem
tot allen die vol hoop uitzagen naar de vrijkoop van Jeruzalem.
En toen zij alles hadden volbracht

volgens de Thora van JHWH,
keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret.
De kleine jongen groeide op
en werd vol kracht en wijsheid
en Gods genade was met hem.

Lied van Simeon (‘En toen de tijd daarvoor gekomen was’) Oomen – nieuw
Toespraak
Kees Kok
Van twee woorden (VL 928)
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 bevrijder wordt genoemd,
waarom moeten wij slaven zijn
knechten van oorlog,
zijn wij gevangen in elkaars handen,
mensen die slaan en worden geslagen,
doden en sterven.
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 de onzienlijke (VL 643)
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)
Voorbeden
Alle denkbare en ondenkbare levende zielen (VL 550)
Onze Vader (Taizé – nieuwe versie)
Zegen
Die mij droeg (VL 239)

