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Jozua-Jericho
De kaarsen aangestoken
Gij wacht op ons (Verzameld Liedboek 505)
Woord ten geleide
Kinderkring
Dood van Mozes
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

Voorlezing uit het boek Jozua
Jozua 1:1-2.5-9
En het geschiedde
na de dood van Mozes, dienstknecht van JHWH,
dat JHWH sprak tot Jozua, de zoon van Nun, de lijfwacht van Mozes, dat hij sprak:
Mozes, mijn dienstknecht, is dood.

Nu dan, sta op, trek deze Jordaan over, jij en heel dit volk,
naar het land dat ik hen geef, de kinderen van Israël, ik zelf.
Niemand zal je aangezicht bestaan alle dagen van je leven.
Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik zijn met jou.
Ik zal jou niet begeven,
ik zal jou niet verlaten.
Wees sterk en vastbesloten, jij,
jij zult dit volk het land doen bezitten
dat ik hun vaderen gezworen heb, ik zou het geven aan hen.
Maar wees zeer sterk, en vastbesloten te bewaren
om te doen volgens heel de Thora
die Mozes, mijn dienstknecht, jou heeft opgedragen;
buig niet af, niet naar rechts niet naar links
opdat jij tot inzicht zult komen
allerwege waar jij gaat.
Laat het boek van deze Thora niet ver weg zijn van jouw mond,
zeg het voor je uit overdag en in de nacht dat jij zult bewaren
om te doen volgens alles wat daarin geschreven staat.
Dan zal jij slagen op jouw weg,
dan zal jij tot inzicht komen.
Heb ik jou niet opgedragen:
wees sterk en vastbesloten?
Wees niet angstig, versaag niet,
want JHWH, jouw God, zal met jou zijn
allerwege waar je gaat.

Woord dat ruimte schept (VL 537)
Vervolg uit het boek Jozua
Jozua 6:1-5.12-16.20
Jericho was op slot, gesloten tegen de zonen van Israël,
niemand ging eruit, niemand kwam erin.
JHWH sprak tot Jozua:

Zie, ik heb in jouw hand gegeven Jericho en zijn koning, weerbare mannen.
Ga rondom de stad, alle krijgslieden, rondom de stad één maal
en doe zo zes dagen.
Zeven priesters dragen, voor het aangezicht van de Kist,
zeven sjofars, ramshorens voor het Jubeljaar.
De zevende dag ga je zeven maal rondom de stad

en de priesters steken de sjofars.
En het zal geschieden
als de hoorn voor het Jubeljaar aanhoudend klinkt
en je hoort de stem van de sjofar,
dan zullen zij een keel opzetten, heel het volk, luidkeels roepen,
dan stort de stadsmuur in
en het volk zal opwaarts gaan, ieder recht voor zich uit.
Jozua stond op, vroeg in de morgen.
De priesters droegen de Kist van JHWH
en voor het aangezicht van de Kist van JHWH
gingen de zeven priesters, dragers van de zeven sjofars voor het Jubeljaar,
zij gingen en bliezen op de sjofars
en de gewapenden gingen uit voor hun aangezicht
en achter de Kist van JHWH gingen de anderen een en al gaan was het en blazen op de sjofars.
Zij gingen, die tweede dag, rondom de stad, rondom een maal,
en zij keerden terug naar het legerkamp.
Zo deden zij zes dagen.
En het geschiedde de zevende dag:
zij stonden vroeg op, toen het morgenrood daagde,
zij gingen rondom de stad zoals voorgeschreven zeven maal,
enkel die dag zijn zij rondom de stad gegaan zeven maal.
En het geschiedde bij de zevende maal:
de priesters staken de sjofars
en Jozua sprak tot het volk:
Zet een keel op, JHWH heeft jullie immers de stad gegeven.
Het volk zette een keel op en ze staken de sjofars
en het geschiedde:
het volk hoorde de stem van de sjofar,
het volk zette een keel op, luidkeels roepen,
en de muur stortte in
en het volk ging opwaarts naar de stad, ieder recht voor zich uit,
en zij namen de stad.

Hoe verder onze ogen reiken (VL 324)
Toespraak
Kees Kok
Jericho Europajericho (Nieuw – Oomen)

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,
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.

Was jij mijn herder (VL 40)
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

Laudate omnes gentes (Taizé)
Wij wisten dat het moest bestaan (VL 335)
Voorbeden
Onze Vader in het verborgene (VL 248)
Zegen
Ze zijn van vlees (VL 892)

