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Gezegend zijt Gij om uw woord (VL 570)
Drempeltekst
JHWH sprak tot Abram:

Ga, jíj, uit je land, uit waar je verwekt bent, uit het huis van je vader
naar het land dat ik jou zal laten zien.
Ik zal jou maken tot een groot volk,
ik zal jou zegenen
en jouw naam groot maken.
Wees tot zegen!
Ik zal zegenen die jou zegent
en wie jou verwenst zal ik vervloeken,
in jou zullen worden gezegend alle familiegeslachten der aarde.
Genesis 12:1-3

Gezegend zijt Gij om uw woord
Woord ten geleide
Kinderkring
Klankresten (Nieuw – Tjeerd Oosterhuis)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 21:1-21
JHWH zocht en vond Sara zoals hij gezegd had,
JHWH deed aan Sara zoals hij gesproken had en gezegd.

Zij werd zwanger en zij baarde Abraham
een zoon voor zijn ouderdom.
Abraham riep de naam van zijn zoon
die aan hem werd geboren,

die Sara hem baarde:
Izaäk-Hij lacht.
Abraham besneed Izaäk, zijn zoon, de achtste dag
zoals God hem had opgedragen.
Abraham was honderd jaar
toen aan hem geboren werd Izaäk, zijn zoon.
Sara sprak:
Lachen doet mij God
en allen die het horen, lachen met mij.
Zij sprak:
Wie had Abraham durven zeggen:
‘Sara zal kinderen zogen?’
En nu heb ik gebaard een zoon voor zijn ouderdom.
Het kind werd groot
en werd van de moederborst genomen.
Abraham richtte een groot feestmaal aan met wijn
op de dag dat Izaäk van de moederborst genomen werd.
Sara zag de zoon van Hagar,
het kind dat de Egyptische aan Abraham gebaard had, dat het lachte.
Zij sprak tot Abraham:
Verdrijf deze slavin en haar zoon
want de zoon van deze slavin zal niet erven
met mijn zoon, met Izaäk.
Groot kwaad was in de ogen van Abraham dit woord over zijn zoon.
Maar God sprak tot Abraham:
Laat het niet kwaad zijn in jouw ogen
dit woord over de jongen en jouw slavin.
In alles wat Sara tot jou gezegd heeft, hoor naar haar stem,
want in Izaäk zal jouw nageslacht worden geroepen.
Maar ook de zoon van de slavin zal ik maken tot een volk,
want hij is jouw nageslacht.
Vroeg in de morgen nam Abraham brood en gaf het aan Hagar
en een zak water die hij op haar schouder legde met het kind en hij stuurde haar weg.
Zij ging en zwierf rond in de woestijn van Bersjeva.
Toen het water in de zak op was,
wierp zij het kind onder een van de struiken.
Zij ging en zat neer op een afstand,
een boogschot ver,
en ze zei:
Ik kan het sterven van het kind niet aanzien.
Zo dan, op een afstand, zat zij neer
en verhief haar stem en huilde.

God hoorde de stem van de jongen
en een bode van God riep tot Hagar vanuit de hemel
en sprak tot haar:
Wat is er met jou, Hagar?
Wees niet bang
want God heeft de stem van de jongen gehoord
daar waar hij is.
Sta op, til de jongen op,
houd hem stevig vast in jouw hand
want ik zal hem maken tot een groot volk.
Toen opende God haar ogen
en zij zag een waterput.
Zij ging, vulde de zak met water
en gaf de jongen te drinken.
God was met de jongen,
hij werd groot en vestigde zich in de woestijn
en werd boogschutter.
In de woestijn Paran vestigde hij zich.

Lied van Ismaël (VL 292)
Toespraak
Alex van Heusden
Elke dag, alle dagen (nieuw – Löwenthal)
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.

Avondmaal ter heiliging (VL 688-690)
Moge het delen (nieuw – Löwenthal)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

La ténèbre n’est point ténèbre (Nieuw - Taizé 26)
Wat geschreven staat (VL 306)
Voorbeden
Onze Vader in het verborgene (VL 248)
Zegen
Die de aarde boetseerde (VL 696)

