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Wonen overal

De kaarsen aangestoken
Wie mag te gast zijn in uw tenten (Nieuw – Oomen)
Woord ten geleide
Kinderkring
In jouw dienst sta ik, in jouw huis (Nieuw – Löwenthal)
Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen
Exodus 39:22-32
Hij maakte de overmantel van de efod,
weefwerk van hemelsblauwe wol, helemaal.
Rondom de opening een kraag,
als bij een kuras zo gemaakt dat het niet kon scheuren.
Aan de zomen van de overmantel maakten zij granaatappels
van hemelsblauwe, purperrode, karmozijnen wol
en van getwijnde linnen draden.
En zij maakten klokjes van zuiver goud
en plaatsten die tussen de granaatappels
aan de zomen van de overmantel, rondom,
tussen de granaatappels,
om en om goudklokje en granaatappel
aan de zomen van de overmantel, in de rondte voor het ambt
zoals JHWH aan Mozes opgedragen had.
Lijfrokken maakten zij, geweven van linnen,
voor Aäron en zijn zonen;
en de tiara, van linnen,

en de schitterende hoofddoeken, van linnen,
broeken, van linnen, van getwijnde linnen draden,
en de sjerp, ook van getwijnde linnen draden
en van hemelsblauwe, purperrode, karmozijnen wol;
veelkleurig weefwerk
zoals JHWH aan Mozes had opgedragen.
Zij maakten de bloem, een heilig kroontje, van zuiver goud,
zij schreven daarop, zoals in zegels gegraveerd wordt,
de woorden ‘heilig voor hem’.
En met een snoer van hemelsblauwe wol
maakten zij deze aan de tiara vast
zoals JHWH aan Mozes had opgedragen.
Zo werd het dienstwerk aan de Woning voltooid, heel en al,
aan de Tent der Ontmoeting.
De kinderen van Israël deden alles
zoals JHWH aan Mozes opgedragen had.
Zo deden zij het.

Van God is de aarde en die haar bewonen (Verzameld Liedboek 48)
Toespraak
Alex van Ligten
Dat prachthuis (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.

Niemand heeft U ooit gezien (VL 648)
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

En todo amar y servir (Taizé)
Gij die geroepen hebt ‘licht’ (VL 558)
Voorbeden
Onze Vader Kevelaer (Nieuw – Löwenthal)
Zegen
Wonen overal, nergens thuis (VL 764)

