Ekklesia Amsterdam
zondag 27 januari 2019
Vergeving en weer leven
De kaarsen aangestoken
U moet ik spreken (Verzameld Liedboek 195)
Drempeltekst
Jezus sprak tot zijn leerlingen:
Jullie hebben gehoord dat gezegd is:
Jij zult liefhebben je naaste
en je vijand met haat bestrijden.
Maar ik zeg jullie:
heb je vijanden lief,
bid voor wie jou vervolgen,
dat jullie kinderen worden van je vader in de hemel
want hij laat zijn zon opgaan over slechten en goeden
en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Evangelie van Matteüs 5:43-45

U moet ik spreken
Woord ten geleide
Kinderkring
Die zegt god te zijn (VL 202)
Voorlezing van Psalm 73 vrij
God is goed geweest voor mij
o ja
heeft mij gelouterd.

Mijn voeten gingen verkeerd
ik was op weg naar de chaos:
ik was jaloers op Ploert & Schender
op hun welvaart, hun buiken.
Alle stervelingen moeten zwoegen
maar zij niet,
snoeren diamanten om hun nek
uitpuilende ogen
grote monden vol haattaal
bek tot in de hemel
tong die de aarde vergiftigt.
Dus kruip je voor ze,
konkel je mee.
Ze zeggen: die allerhoogste,
die god van jullie weet niets.
Ik beproefde mijn hart,
probeerde niet te haten.
Dacht: ik ga met ze meedoen waarom hún weg niet gegaan?
Maar dan verloochen ik
wat ik tot nu toe geleefd heb
en laat mijn kinderen over
aan het sluipende kwaad
zo zwalkte ik heen en weer.
Toen, plotseling, werd het licht
en zag ik hun einde, hun niets,
hoe ze verdampen in leegte.
Gek was ik, zuur, verbitterd,
een beest was ik, tegen jou aan
maar wel ‘tegen jou aan’.
Mijn hand in jouw rechterhand.
Jij hebt een plan, hou me vast.
Ik weet niet waarheen, ik wil
geen hemel, ik wil de aarde.
Ik wil dat mijn hart het houdt
en dat jij mijn rots bent voor eeuwig.

Ver weg van jou is het geen leven.
Dicht bij je komt het wel goed.

Die mij droeg op adelaarsvleugels (VL 238)
Toespraak
André Roes
Hoor je mij (VL 26)
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 met 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.

Gij die ons voor het licht gemaakt hebt (VL 664)
Moge het delen (Oomen)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Dans nos obscurités (Taizé)
Die om mij smeekt (VL 218)

Voorbeden
Onze Vader in de hemel (VL 667)
Zegen
Wij die met eigen ogen (VL 872)

