Ekklesia Amsterdam
zondag 11 november 2018
Moed
De kaarsen aangestoken
Stilte nu (Nieuw - Löwenthal)
Woord ten geleide
Kinderkring
Van God is de aarde en die haar bewonen (Verzameld Liedboek 48)
Voorlezing uit de brief van Jakobus aan de verstrooiing
Jakobus 1:19-27
Weet wel, mijn geliefde broeders en zusters:
ieder mens moet haastig zijn in het horen,
traag in het spreken en traag in zijn drift.
Want de drift van een mens
brengt geen gerechtigheid voort die uit God is.
Dus weg met alle vuiligheid en heersende hardheid.
Ontvang met zachtmoedigheid het jou gegeven woord
dat bij machte is je ziel te redden.
Wees daders van het woord, niet alleen hoorders
anders houd je jezelf voor de gek.
Want wie wel hoorder is, maar geen dader van het woord,
lijkt op een mens die het gezicht waarmee hij is geboren
even aankijkt in een spiegel en die, zodra hij zich omdraait,
meteen vergeten is hoe hij eruit ziet.
Maar wie aandachtig de volmaakte Thora bestudeert,
die van de vrijheid, en zich daaraan houdt,
niet als een vergeetachtige toehoorder
maar als een concrete dader,
die zal gelukkig zijn in zijn doen.

Als iemand meent godvrezend te zijn
terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen
maar zijn hart verhardt,
zijn godvrezendheid betekent niets.
Zuivere en vlekkeloze dienst aan onze God en vader
is zorgend omzien naar de weduwen en wezen
in hun benauwenis, en jezelf vrijwaren
van de ongerechtigheden van deze wereld.

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt (VL 796)
Toespraak
Colet van der Ven
Staan in winterlicht twee bomen (VL 747)
Intermezzo
mededelingen en collecte
Opbrengst 4 november € 1.094,22
Opbrengst deurcollecte Compositiefonds € 1.000,35

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Gezegend zijt Gij levende God
omwille van hem, de zoon van de mensen
woord en gestalte van uw heerlijkheid
beeld en gelijkenis van uw trouw
die werd vernederd en gebroken
die werd verheven in uw licht
die wordt gehoord die wordt geleefd
die komen zal in deze wereld
die ons een nieuwe naam zal geven
die onze weg is door de dood
die wij herkennen die wij verkondigen
hier in het breken van het brood.

Soms breekt uw licht (VL 454)
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 (Taizé)
Wie als een mens wil leven (Nieuw – Löwenthal)
Voorbeden
Zegen
Onze Vader verborgen (VL 250)

