Ekklesia Amsterdam
zondag 2 december 2018
De dood van Mozes
De kaarsen aangestoken
Woord ten geleide
over de vier Adventstoespraken
Kinderkring
Muzikaal intermezzo
Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen
Exodus 2:23-25
En het geschiedde
in die vele dagen, in die vele jaren:
de koning van Egypte stierf.
Maar de kinderen van Israël zuchtten, vanuit hun dienst.
Zij schreeuwden
en hun roepen om hulp steeg omhoog naar God, vanuit de dienst.
God hoorde hun gehuil,
God gedacht zijn verbond met Abraham, met Izaäk en met Jakob,
God zag de kinderen van Israël,
God wist.

Zo zong dat volk (Verzameld Liedboek 300)
Toespraak
Huub Oosterhuis
Eerste deel: wie is Mozes?
Wat geschreven staat wordt in ons vervuld (VL 306)
Tweede deel: de Thora gegeven

Deze woorden aan jou opgedragen (VL 516)
Derde deel: water uit de rots
De hemel mag horen (VL 332)
Dood van Mozes

m. Tom Löwenthal
Hij beklom de top van Nebo
tegenover Jericho, de palmenstad.
Hij zag het land aan Abraham beloofd:
de streek van Gilead en Dan
van Efraïm en Manasse,
heel Juda tot aan de blauwe zee,
de Negev, de Jordaanvallei het land van melk en honing
dat híj niet betreden mocht.
Daar, in den vreemde, is hij gestorven.
Honderdtwintig jaar oud,
zijn ogen ongebroken.
God legde hem neer in zijn afgrond.
Het graf is nog niet gevonden

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 (nieuw – Oomen)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Niemand haalt U dichterbij (nieuw – Kok)
Bij U is de bron van het leven (nieuw – Löwenthal)
Voorbeden
Onze Vader die in de hemel zijt (VL 246)
Zegen
Hoever te gaan (VL 318)

