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Licht voor onze ogen
De kaarsen aangestoken
Licht dat ons aanstoot in de morgen (Verzameld Liedboek)
Woord ten geleide
Kinderkring
Het woord des Heren is volmaakt (VL 32)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 13:1-12
Abram ging weg uit Mitsraïm-Egypte, opwaarts,
hij, zijn vrouw en alles wat bij hem hoorde,
en Lot met hem
naar het zuidland.
Abram was een man van groot gewicht geworden:
kudden, zilver en goud.
Uit het zuidland ging hij
van de ene naar de volgende rustplaats,
de weg terug tot aan Bet-El,
tot waar allereerst zijn tenten stonden,
tussen Bet-El en Ai,
naar de offerplaats die hij daar toen hij begon gemaakt had.
Daar riep Abram de naam JHWH.
Ook Lot, die met Abram was meegegaan,
had schapen, runderen en tenten.
Maar het land kon niet dragen
dat zij daar samen zich vestigden.
Zo talrijk was hun bezit
dat zij zich daar niet samen konden vestigen.
En er ontstond getwist
tussen de herders van de kudden van Abram
en de herders van de kudden van Lot.
- Toen zaten in dat land Kanaänieten en Perizieten. -

Abram sprak tot Lot:
Laat er geen twist zijn tussen mij en jou,
tussen mijn herders en jouw herders wij zijn toch broeders, wij mannen?
Ligt niet het hele land voor je aangezicht?
Maak je toch van mij los;
jij naar links, ik naar rechts,
jij naar rechts, ik naar links.
Lot hief zijn ogen op
en zag heel de omstreek van de Jordaan,
rijk aan water overal
- het was nog voordat JHWH Sodom en Gomorra had vernietigd als de tuin van JHWH,
als Egypteland,
wanneer je komt bij Zoar.
Lot koos voor zichzelf de hele omstreek van de Jordaan.
Lot brak op, naar het oosten
en zij maakten zich los van elkaar, de man en zijn broeder.
Abram vestigde zich in het land Kanaän
en Lot vestigde zich in de steden van de omstreek
en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom.

Uit Psalm 34
Psalm 34:13-16 gezongen in het Hebreeuws door Menno ten Brink
Wie is de mens die het leven begeert
die verlangt naar gelukkige dagen?
Weerhoud je tong van kwaadspreken
en je lippen van liegen.
Vermijd het kwaad en doe goed,
zoek vrede, jaag haar na.

Toespraak
Menno ten Brink
Hoor. Maar ik kan niet horen (VL 527)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld
die ons raakt met uw woord
die ons kent van gezicht
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.

Avondmaal ter heiliging (VL 633)
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons hart versterken,
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

En todo amar y servir
Ik heb haar lief, uw Thora (nieuw – Antoine Oomen)
Voorbeden
Onze Vader in de hemel (VL 849)
Zegen
Wonen overal, nergens thuis (VL 764)

