Ekklesia Amsterdam
zondag 28 januari 2018
Beproevingen
De kaarsen aangestoken
U moet ik spreken (Verzameld Liedboek 195)
Drempeltekst
Gedenk de lange weg die JHWH, je God, je heeft doen gaan,
deze veertig jaar in de woestijn
om je ootmoedig te maken, om je te toetsen,
om te weten wat in je hart is:
of je zijn opdrachten bewaart of niet.
Hij heeft je op de proef gesteld,
hij liet je honger lijden,
hij gaf je het manna te eten dat je niet kende,
dat ook je vaderen niet hebben gekend
opdat je zou weten
dat de mens niet leeft van brood alleen:
van alles wat uitgaat uit de mond van JHWH
zal de mens leven.
Deuteronomium 8:2-3

U moet ik spreken
Woord ten geleide
Kinderkring
Woestijnlied (‘Geen huis. Een tent nog niet eens’ (VL 313)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Lukas 4:1-13

Jezus, vol van heilige geest, trok weg van de Jordaan,
door de geest gedreven de woestijn in om daar, veertig dagen,
te worden beproefd door de satan.
Niets at hij in die dagen toen zij ten einde waren, had hij honger.
De tweedrachtzaaier sprak tot hem:
Als jij een zoon van God bent,
zeg tegen die steen dat hij brood wordt.
Jezus antwoordde hem:
Geschreven staat:
‘De mens leeft niet van brood alleen.’
Hij dreef hem omhoog
en toonde hem, één seconde, alle koninkrijken van de bewoonde wereld De tweedrachtzaaier sprak tot hem:
Jou zal ik geven al hun macht en heerlijkheid
want aan mij zijn ze overgeleverd
en ik geef ze aan wie ik wil.
Jij dus, als jij je neerwerpt voor mij,
van jou zal het zijn, dat alles.
Jezus antwoordde hem en sprak:
Geschreven staat:
‘Voor JHWH, uw God, zult gij u neerwerpen
en dienen hem alleen.’
Hij dreef hem naar Jeruzalem,
plaatste hem op de vleugel van het Heilige
en sprak tot hem:
Als jij een zoon van God bent,
gooi dan nu jezelf naar beneden
want geschreven staat:
‘Hij heeft zijn engelen geboden
jou te behoeden...’;
en ook:
‘Zij zullen jou op handen dragen,
dat jij niet je voet zult stoten aan een steen.’
Jezus antwoordde hem en sprak:
Er is gezegd:
‘Gij zult JHWH, uw God, niet tarten.’
Toen de tweedrachtzaaier klaar was
met al deze beproevingen
nam hij afstand van hem
tot ZIJN UUR gekomen was.

Woord dat ruimte schept (VL 537)
Toespraak
Alex van Heusden
Ik zal mijn mond niet houden (VL 196)
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.

Sacrament van hoop - ‘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

De noche (Taizé)
Elke dag, alle dagen (Löwenthal – nieuw)

Voorbeden
Onze Vader - Taizé – nieuwe versie
Onze Vader die in de hemel zijt
uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en houd ons staande in de beproeving
en bevrijd ons uit de macht van het kwaad
want van U is het koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, Amen.

Zegen
De wijze woorden en het groot vertoon (VL 522)

