Ekklesia Amsterdam
zondag 11 maart 2018
De harmonie der sferen
De kaarsen aangestoken
De hemel is de hemel van God (Verzameld Liedboek 112)
Drempeltekst
Aan de hemel
staat uw heerlijkheid geschreven,
uw overwicht, de klaarte van uw naam.
Als een boekrol uitgespannen
verhaalt het firmament
de daden van uw handen.
Dagen stromen in elkaar over
van sprake van U;
nachten fluisteren wat zij weten
elkaar toe, over U.
Maar niet zoals mensen spreken.
Geen stemgeluiden, geen taal,
zwijgen is het, sprakeloze stilte
tot aan de randen van de aarde
weerklank van stilte.

De hemel is de hemel van God…
Woord ten geleide
Kinderkring

Psalm 8 (‘Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam’; BH; (VL 12)
Voorlezing uit het boek Dit zijn de namen
Deuteronomium 4:9-20
Bewaak jezelf, je ziel, wees waakzaam, zeer,
dat je niet de woorden vergeet die je ogen hebben gezien,
dat zij niet wegvallen uit je hart, geen dag van je leven.
Geef ze door aan je kinderen, aan de kinderen van je kinderen.
De dag dat jij stond voor het aangezicht van JHWH, jouw God,
bij de Horeb, toen JHWH sprak tot mij:
‘Vergader voor mij het volk,
ik zal hen de woorden doen horen,
dat zij ontzag leren hebben voor mij,
alle dagen dat zij leven op de grond van de aarde zij zullen die woorden leren aan hun kinderen.’
Toen zijt gij nader gekomen, gij stond onder aan de berg,
de berg van laaiend vuur tot in het hart van de hemel duisternis, wolken, mist.
JHWH sprak tot u het woord midden uit het vuur,
stem van woorden hebt gij gehoord,
geen gestalte hebt gij gezien, niets, enkel stem.
Hij maakte u zijn verbond bekend
dat hij u opdroeg te volbrengen, Tien Woorden om te doen
die hij op twee stenen tafelen schreef.
Toen heeft JHWH mij opgedragen
u te leren voorschriften en rechtsorde om ze te doen in het land
dat gij zult binnengaan om het te beërven.
Bewaak uw zielen, bewaak,
gij hebt geen enkele gestalte gezien
op de dag dat JHWH tot u sprak bij de Horeb midden uit het vuur.
Dat gij u niet in het verderf stort, u geen beeld maakt,
geen gestalte van welke godheid ook,
geen afbeelding van mannelijk of vrouwelijk,
geen afbeelding van welk dier dan ook op aarde,
geen afbeelding van welke gevleugelde vogel ook
die vliegt langs de hemel;
geen voorstelling van welk dier ook dat kruipt over de grond,
geen afbeelding van welke vis ook in de wateren onder de aarde.
En dan hef je je ogen ten hemel
en je ziet de zon, de maan en de sterren, heel die hemelse schare;
laat je dan niet verleiden om je voor hen neer te werpen en hen te dienen.

JHWH, jouw God, heeft hen toebedeeld aan alle volkeren

onder de ganse hemel.
Maar jullie heeft JHWH genomen om je uit te leiden uit de ijzeroven,
uit Egypte, om voor hem tot volk te zijn, erfdeel, zoals vandaag.

Terzake Gij die leeft (VL 518)

Toespraak
Kees Kok
De hemel ontvouwt de glorie van God (VL 27)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons zingen.

In jouw dienst sta ik (Psalm 134 vrij) - (Löwenthal - nieuw)
Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij, door u geroepen
bestemd en bezield om in ons midden
eens voorgoed te zijn uw woord uw voorbeeldmens
al doende liefde, recht, brood uit de hemel
water uit de rots, wijnstok wereldwijd vertakt dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt
liefde sterker dan de dood.
Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.

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

Laudate omnes gentes (Taizé)
Liefde die beweegt de zon en alle sterren (Löwenthal - nieuw)
Voorbeden
Onze Vader Taizé (VL 246)
Zegen
Eeuwige hier nu (VL 146)

