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Samuël
De kaarsen aangestoken
Gij hebt ons in de moederschoot gekend (Verzameld Liedboek 835)
Drempeltekst
Elkana bekende Hanna, zijn vrouw,
en JHWH gedacht haar.
En het geschiedde bij de wisseling der dagen:
Hanna werd zwanger, baarde een zoon
en riep zijn naam: Samuël, want:
Van JHWH heb ik hem gevraagd.
Toen bad Hanna, zij sprak:
Mijn hart omwille van JHWH zingt luid
mijn hoofd verheft zich hoog omwille van JHWH.
Wijd opent zich mijn mond tegen mijn belagers
ik ben verblijd om jou, mijn bevrijder.
1 Samuël 1:19-20; 2:1

Gij hebt ons in de moederschoot gekend
Woord ten geleide
Kinderkring
Verdoofd en schamper (VL 205)
Voorlezing uit het boek 1 Samuël
1 Samuël 3:1-3.10-21

De jongen Samuël was in de dienst van JHWH
voor het aangezicht van Eli, de priester.
En het woord van JHWH was schaars in die dagen:
geen visioen brak door.
En het geschiedde op die dag:
daar lag Eli op zijn plaats
- zijn ogen begonnen star te worden, hij kon niet zien.
De lamp van God was nog niet gedoofd
en Samuël was gelegen in de Hal van JHWH daar was de Kist van God.
JHWH kwam en hij stond daar en hij riep:

Samuël, Samuël!
Samuël sprak:
Spreek
want uw dienstknecht hoort.
JHWH sprak tot Samuël:
Zie, mij, ik doe een woord in Israël
en al wie het hoort,
zijn beide oren zullen tuiten.
Op die dag zal ik aan Eli gestand doen
alles wat ik gesproken heb over zijn huis.
Ik zal het beginnen en ik zal het volbrengen.
Ik heb hem bekend gemaakt
dat ik zijn huis zal richten voor altijd, ik,
vanwege het onrecht dat hij kende
want zijn zonen hebben een vloek over zich gebracht
en hij heeft ze niet ter verantwoording geroepen.
Daarom heb ik het huis van Eli gezworen:
als toch ooit het onrecht van het huis van Eli zou worden bedekt
door offers of geschenken…
Dat nooit!
Samuël lag daar tot aan de morgen.
En hij opende de deuren van het huis van JHWH.
Samuël vreesde het droomgezicht aan Eli bekend te maken.
Eli riep Samuël, hij sprak:
Samuël, mijn zoon.
Hij sprak:
Hier ben ik.
Hij sprak:
Wat is het woord dat hij tot jou gesproken heeft?
Verberg het toch niet voor mij.
Zo zal God jou doen en nog erger
als jij voor mij verbergt een woord van al de woorden

die hij tot jou gesproken heeft.
Samuël maakte hem al de woorden bekend
en heeft niets voor hem verborgen.
En hij sprak:
Het is JHWH, moge hij doen wat goed is in zijn ogen.
Samuël werd groot
en JHWH was met hem
en hij liet van al zijn woorden er geen verloren gaan.
Heel Israël, van Dan tot Bersjeba, erkende
dat het aan Samuël was toevertrouwd
een profeet te zijn voor JHWH.
En JHWH hield aan zich te laten zien in Silo
want JHWH opende zich voor Samuël.

Ik hoorde je hebt me geroepen (VL 5)
Toespraak
Alex van Heusden
Niemand dan jij (VL 894)
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.

Scheur de wolken uiteen en kom (VL 206)
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)
Hoor mij, wees niet doodse stilte (Nieuw - Oomen)
Voorbeden
Onze Vader die in de hemel zijt (VL 247)
Zegen
Houd mij in leven (VL 53)

