Ekklesia Amsterdam
zondag 14 oktober 2018
Ver weg dichtbij
De kaarsen aangestoken
Eerste stem (Nieuw - Löwenthal)
Woord ten geleide
Kinderkring
Strek uw handen naar mij (Verzameld Liedboek 540)
Lezen: Psalm 153 (van Enis Odaci)
Op afstand zien we mensen lijden, strijden, doden
Andere mensen, andere levens, ander leed
Op afstand lezen we hun verhalen, met mitsen en maren
Propaganda, nepnieuws, verborgen agenda’s
Op afstand oordelen we over waarheid en onwaarheid
In de kerk, in de moskee, op de comfortabele bank
Wij roepen rustig: Heer, ontferm U (over hen).
Oorlogen beginnen op afstand, besloten door leiders op afstand
Honderden, duizenden, miljoenen, en nog meer slachtoffers
Oorlogen eindigen van dichtbij, bevochten door leiders van dichtbij
Gruwelijke verhalen, in woord en beeld, geven we door
Plechtig beloven we ‘nooit meer’, slechts tot een volgende keer
Leed vervaagt, de herinnering vervaagt, elke generatie weer
Wij roepen veilig: Heer, ontferm U (over hen).
Mozes – Christus – Mohammed; Thora – Evangelie – Koran
Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid?
En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten?
Economie – uitbuiting – plundering; geld – macht – politiek
Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid?

En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten?
Wij roepen verward: Heer, ontferm U (over ons).
Wie zet zijn eigen kinderen in om voor ouderen te vechten?
En wie zet zijn toekomst in om te strijden voor een gedroomd verleden?
Het hart spreekt wanneer de lach oordeel en vooroordeel breekt
Het hart leeft wanneer andermans traan op onze schouders kleeft
Wie zet dan zijn religie in voor de religie van anderen?
En wie zet dan zijn veiligheid in voor de veiligheid van anderen?
Wij roepen in twijfel: Heer, ontferm U (over ons).
In nabijheid voel ik de moeder, de vader en het kind
Ze worden mijn familie en hun leed is mijn last
In nabijheid zijn hun verhalen waarheid, zonder mitsen en maren
Hun verlangen naar veiligheid blijft bij mij, één en verbonden
In nabijheid worden mijn beelden verpulverd tot as
In het gebed, in de aanraking, in die heilige ontmoeting
Ik roep: Heer, ontferm U (over mij).

Aardelied (VL 864)
Toespraak
Enis Odaci
Woord dat ruimte schept (VL 537)
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.

Wat in stilte bloeit (VL 868)
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

Nada te turbe (Taize)
Psalm 16, vrij (VL 26)
Voorbeden, met acclamatie “Keer u om naar ons toe” (VL 214)
Onze Vader (VL 246)
Zegen
Slotlied: Uit staat en stand (VL 759)

