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De toren van Babel
over vertalen 1
De kaarsen aangestoken
Klankresten (Verzameld Liedboek 502)
Woord ten geleide
Kinderkring
Onkreukbare woorden (VL 19)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 11:1-9 volgens Statenvertaling uit 1637
En de gansche aarde was van eenerlei spraak, en eenerlei woorden.
Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen,
dat zij eene laagte vonden in het land Sinear;
en zij woonden aldaar.
En zij zeiden een ieder tot zijnen naaste:
Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden!
En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.
En zij zeiden:
Kom aan, laat ons voor ons eene stad bouwen, en enen toren,
welks opperste in den hemel zij;
en laat ons eenen naam voor ons maken,
opdat wij niet misschien over de gansche aarde verstrooid worden!
Toen kwam de HEERE neder,
om te bezien de stad en den toren,
die de kinderen der menschen bouwden.
En de HEERE zeide:
Ziet, zij zijn eenerlei volk, en hebben allen eenerlei spraak;
en dit is het, dat zij beginnen te maken;
maar nu, zoude hun niet afgesneden worden

al wat zij bedacht hebben te maken?
Kom aan, laat Ons nedervaren,
en laat Ons hunne spraak aldaar verwarren,
opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hoore.
Alzoo verstrooide hen de HEERE van daar over de gansche aarde;
en zij hielden op de stad te bouwen.
Daarom noemde men haren naam Babel;
want aldaar verwarde de HEERE de spraak der gansche aarde,
en van daar verstrooide hen de HEERE over de gansche aarde.

Hoor. Maar ik kan niet horen (VL 527)
Toespraak
Mark Wildschut
Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt (VL 231)
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 met 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 zijt Gij levende God (VL 670)
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

Meine Hoffnung und meine Freude (Taizé)
In jouw dienst sta ik in jouw huis f(Löwenthal – nieuw)
Voorbeden
In de hemel onze vader (VL 241)
Zegen
Stem als een zee van mensen (VL 216)

