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Het gouden kalf
De kaarsen aangestoken
Hoe verder onze ogen reiken (Verzameld Liedboek 324)
Woord ten geleide
Kinderkring
Hoor. Maar ik kan niet horen (VL 527)
Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen
Exodus 32:1-8.19-24
Het volk zag dat Mozes geen haast maakte om van de berg af te dalen.
Het volk kwam rondom Aäron bijeen,
ze zeiden tot hem:
Sta op, maak een god voor ons die ons gaat, voor ons aangezicht uit,
want deze Mozes, de man die ons deed gaan uit het land Egypte, opwaarts wij weten niet wat er met hem is gebeurd.
Aäron sprak tot hen:
Ruk de gouden ringen
uit de oren van je vrouwen, je zonen en je dochters,
en breng ze naar mij.
Zij rukten de gouden ringen uit hun oren, heel het volk,
en brachten die naar Aäron.
Hij nam ze aan, uit hun hand,
deed ze in de vorm
en maakte er een gegoten beeld van, een stierkalf.
Zij zeiden:
Dit is jouw God, Israël,
die jou deed gaan uit het land Egypte, opwaarts.
Aäron zag het aan,

hij bouwde een slachtblok voor zijn aangezicht.
Aäron riep en zei:
Morgen zal er een feest zijn voor JHWH.
De volgende morgen, vroeg, stonden zij op,
zij brachten rookoffers,
zij brachten vredeoffers.
Het volk ging zitten om te eten en te drinken,
zij stonden op om te lachen.
JHWH sprak tot Mozes en zei:

Ga, daal af,
want jouw volk dat jij deed gaan uit het land Egypte, opwaarts,
heeft het bedorven.
Haastig zijn zij afgevallen van de weg
die ik hen heb opgedragen,
zij hebben een gegoten beeld gemaakt, een stierkalf,
wierpen zich voor hem neer,
brachten hem offers
en zeiden:
‘Dit is jouw God, Israël,
die jou deed gaan uit het land Egypte, opwaarts.’
En het geschiedde
toen Mozes het legerkamp naderde:
hij zag het stierkalf, hij zag reidansen Mozes toorn ontvlamde,
hij smeet de tafels uit zijn handen in stukken
tegen de voet van de berg,
hij greep het stierkalf dat zij gemaakt hadden,
verbrandde het in vuur,
maalde het fijn,
strooide dat uit over het water
en liet het de kinderen van Israël drinken.
Mozes zei tegen Aäron:
Wat heeft dit volk met jou gedaan
dat jij het zo zwaar hebt laten zondigen?
Aäron sprak:
Laat de toorn van mijn heer niet ontvlammen.
Jij weet toch zelf hoe slecht dit volk is ze zeiden tegen mij:
‘Maak voor ons een god die gaat, voor ons aangezicht uit,
want deze Mozes, de man die ons deed gaan uit het land Egypte, opwaarts wij weten niet wat er met hem is gebeurd.’
Ik zei tegen ze:

‘Wie heeft er goud?’
Zij rukten het uit en gaven het mij,
ik wierp het in het vuur
en dit stierkalf kwam eruit.

Gij zijt Gij - Een lied aan de goden gezegd
Toespraak
Colet van der Ven
Lied van de Naam (‘O Heer God’) (VL 328)
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.

Wie zijn leven niet wil geven (VL 441)
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

En todo amar y servir
Uw naam noemen is geluk (Psalm 92) (Löwenthal - nieuw)
Voorbeden
Onze Vader Kevelaer (Löwenthal - nieuw)
Zegen
Om te zien een nieuwe aarde (Löwenthal - nieuw)

