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De stad 2
Ninive, Babel en Sodom

De kaarsen aangestoken
Gij hebt ons in de moederschoot gekend (Verzameld Liedboek 835)
Drempeltekst
God sprak tot Noach en tot zijn zonen:
Nu dan, ik, ik richt mijn verbond op met jullie samen
en met je nageslacht dat na je komt,
met alle levende dieren die bij jullie zijn,
vogels, tamme dieren,
alle dieren levend in het wild op aarde,
alles wat uit de ark is gegaan,
alle levenden van de aarde.
Ik richt mijn verbond op met jullie samen:
nooit meer zal een vloed van water alle vlees verdelgen,
nooit meer zal geschieden dat een vloed de aarde verderft.

Gij hebt ons in de moederschoot gekend
Woord ten geleide
Kinderkring
De vloed van vóór de tijd (VL 288)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 10:1.6-12; 11:1-9
Dit zijn de verwekten van de zonen van Noach,
Sem, Cham en Jafet;

hun werden zonen geboren na de vloed.
De zonen van Cham:
Koesj-Ethiopië, Mitsraïm-Egypte, Poet en Kanaän.
De zonen van Koesj:
Seba en Chawila,
Sabta, Rama en Sabteka.
De zonen van Rama:
Seba en Dedan.
Koesj verwekte Nimrod,
die de eerste Sterke Man op aarde was.
Een machtig jager was hij
voor het aangezicht van JHWH.
Daarom zegt men:
Een machtig jager als Nimrod
voor het aangezicht van JHWH.
Het begin van zijn koningschap
was Babel en Erek, Akad en Kalne
in het land Sinear.
Uit dat land vertrok hij, naar Assyrië,
waar hij Ninive bouwde en Rechovot-Stad en Kalach
en Resen tussen Ninive en Kalach dat is de grote stad.
En het geschiedde:
heel de aarde één paar lippen, dezelfde woorden.
En het geschiedde:
zij trokken verder oostwaarts,
vonden een vallei in het land Sinear
en gingen daar zitten.
Ze zeiden, de een tot de ander:
Kom, bakstenen bakken,
branden branden.
De baksteen werd hun bouwsteen,
pek hun cement.
Ze zeiden:
Kom, en nu een stad bouwen
en een toren, met zijn hoofd tot in de hemel;
zo maken wij naam
dat wij niet verstrooid worden over het aangezicht van de hele aarde.
JHWH daalde af om de stad en de toren te zien
die de zonen der mensen bouwden.
JHWH sprak:

Ja ja, één volk, één paar lippen met hun allen,
en dit is nog maar het begin van hun doen.
Maar dan zal hen ook niets meer onmogelijk zijn
en doen ze alles wat ze kunnen bedenken.
Kom, laten wij afdalen
en hun lippen verwarren daar,
zodat de een de lippen van de ander niet meer hoort.
JHWH verstrooide hen van daar over het aangezicht van heel de aarde
en zij hielden op de stad te bouwen.
Daarom wordt haar naam geroepen: Babel-Verwarring
want daar verwarde JHWH de lippen van heel de aarde
en van daar verstrooide JHWH hen over het aangezicht van heel de aarde.

Zeven woorden had hun taal (‘Lied van Babel’) (Oomen nieuw)
Toespraak
Alex van Heusden
Tempeltorens hoog oprijzend (VL 289)
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.

Avondmaal ter heiliging (VL 633)

Moge het delen (Löwenthal)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Mon âme se repose (Taizé)
Ander, ouder (VL 907)
Voorbeden
Onze Vader in de hemel (VL 849)
Zegen
Overal zijt Gij (VL 165)

