Ekklesia Amsterdam
zondag 10 juni 2018
Ontmoeting
De kaarsen aangestoken
Onstilbare tonen (Verzameld Liedboek 510)
Woord ten geleide
Kinderkring
Gij wacht op ons (VL 505)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Matteüs 15:21-28
Jezus week uit naar de omgeving van Tyrus en Sidon.
En zie, een Kanaänitische vrouw uit die streek,
ze schreeuwde:
Ontferm je over mij, heer, zoon van David,
mijn dochter is bezeten door een slechte demon.
Hij antwoordde haar met geen woord.
Zijn leerlingen kwamen hij hem, ze vroegen:
Maak je toch los van haar,
ze blijft ons maar naroepen.
Hij antwoordde:
Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis Israël.
Maar zij kwam, viel voor hem neer en sprak:
Heer, help mij.
Hij antwoordde en sprak:
Het is niet goed om het brood af te pakken van de kinderen
en te werpen voor de honden.
Zij sprak:
Ja, heer. Maar is het niet zo dat de honden de kruimels eten
die zijn gevallen van de tafel van hun heren?
Toen antwoordde Jezus haar en sprak:

Vrouw, groot is je vertrouwen.
Laat wat je wilt, aan jou geschieden.
Vanaf dat uur was haar dochter genezen.

Dan nog (VL 190)
Overweging
Mirjam Rigterink
Dit is de plaats (Juut Meijer / Löwenthal - nieuw)
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.

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

Meine Hoffnung und meine Freude (Taizé)
Dat prachthuis (Löwenthal)

Voorbeden
Bij alles wat gebeurt (Oomen – nieuw)
Onze Vader Kevelaer (Löwenthal – nieuw)
Zegen
Die mij droeg (VL 239)

