Ekklesia Amsterdam
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God beschikt?
De kaarsen aangestoken
Dit huis vol mensen (Verzameld Liedboek 497)
Woord ten geleide
Kinderkring
Verdoofd en schamper van gemis (VL 205)
Voorlezing uit het boek Jesaja
Jesaja 28:14-19
Hoort het woord van JHWH,
spottende mannen, heersers over dit volk in Jeruzalem.
Omdat jullie zeggen:
‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood,
met het dodenrijk een verdrag gesmeed.
Een gesel die alles overspoelt,
wanneer die ons voorbijtrekt
zal die ons niet treffen
want wij hebben toevlucht gezocht bij de leugen,
ons verborgen in bedrog.’
Daarom - zo spreekt mijn heer JHWH:
‘Zie, ik leg in Zion een steen als fundament,
een steen van graniet,
een kostbare hoeksteen als onwrikbaar fundament.
Wie stevig daarop staat, haast zich niet weg.
Mijn rechtsorde zal ik tot een meetsnoer maken,
gerechtigheid tot weegschaal.
De hagel zal wegvagen de toevlucht van leugens
en water wegspoelen jullie schuilplaats.
Dan zal jullie verbond met de dood ontbonden worden,

jullie verdrag met het dodenrijk geen stand houden.
De gesel die alles overspoelt, wanneer die voorbijtrekt
zullen jullie door hem worden vertrapt.
Zo dikwijls hij voorbijtrekt zal hij jullie grijpen,
morgen na morgen trekt hij voorbij,
overdag en in de nacht te verstaan wat jullie horen,
het zal een en al verschrikking zijn.’

Een land in onweer verward (VL 340)
Toespraak
Alex van Heusden
Gij hebt uw land begenadigd (Oomen – nieuw)
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.

Eeuwige onze God hier nu (Löwenthal – nieuw)
Moge het delen (Löwenthal – nieuw)
Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Duren zal de liefde van God (VL 102)
Voorbeden
Onze Vader die in de hemel zijt (Löwenthal – nieuw)
Zegen
Wat vrolijk over U geschreven staat (VL 252)

