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Babylon, stad van verhalen
De kaarsen aangestoken
Klankresten (Verzameld Liedboek 502)
Drempeltekst
Aan de stromen van Babel-Verwarring
daar zaten wij.
En als we dan dachten aan thuis,
aan onze Zonnelichtstad, huilden wij.
En aan de wilgen die daar bloeien
hingen wij onze harpen.
Want die ons deporteerden
vroegen ons om te zingen, de beulen –
dat wilden ze wel eens horen,
mooie liedjes
over onze Zonnelichtstad Sion.
Maar dat konden wij niet
onder een vreemde hemel
zingen over Ik-zal.
Uit: psalm 137 vrij

Klankresten (VL 502)
Woord ten geleide
Kinderkring
Die chaos schiep (VL 269)
Voorlezing uit het boek Ezechiël
Ezechiël 4: 1-4.7-17
En JHWH sprak:

‘Jij, mensenkind, neem, jij, een kleitablet, leg die voor jouw aangezicht
en teken daarop een stad, Jeruzalem.
Sla het beleg voor haar,
bouw een belegeringswal tegen haar,
maak een bestormingsdam,
sla legerkampen tegen haar op
en breng aan alle kanten stormrammen tegen haar in stelling.
En jij, neem, jij, een ijzeren bakplaat,
zet die als een ijzeren muur tussen jou en de stad.
Richt jouw aangezicht op haar.
En het zal geschieden:
zij wordt belegerd, jij belegert haar dit tot teken voor het huis van Israël.
En jij, ga liggen op je linkerzij
en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël.
Volgens het getal van de dagen dat jij daarop ligt,
zul jij hun ongerechtigheid dragen.
(..)
Een dag voor een jaar, een dag, leg ik op jou.
Op het belegerde Jeruzalem zul jij jouw aangezicht richten,
met ontblote arm,
en jij zult profeteren tegen haar.
En zie, ik sla touwen om jou heen
zodat jij niet kunt draaien van de ene zijde op de andere
totdat jij volbracht hebt de dagen van haar belegering.

Klaagzang en klacht over u (VL 348)
Toespraak
Mirjam Rigterink
Deze woorden aan jou opgedragen (VL 516)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Ver weg dichtbij onzienlijk ‘Ik zal er zijn’,

betrouwbaar God van mensen ooit,
wees God hier nu.
Zoals een mens gezegd heeft over U
dat Gij zijt geen God van doden
want allen leven voor U.
Gezegend Gij om aarde en hemel, uw schepping,
dat er nog licht is, dat er nog nacht is en dag,
dat wij de sterren nog zien
dat het water nog stroomt.
Gezegend Gij, dat wij nog leven.

Niemand heeft u ooit gezien (VL 648)
Moge het delen (Oomen, nieuw)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Nada te Turbe (Taizé)
Boek jij bent geleefd (VL 491)
Voorbeden
Onze Vader in de hemel (VL 246)
Zegen
Als God ons thuisbrengt (Oomen, nieuw)

