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De stad 5
Hoe Jezus God werd
De kaarsen aangestoken
Gij wacht op ons (Verzameld Liedboek 505)
Drempeltekst
Jezus sprak tot zijn leerlingen:
Denk niet dat ik ben gekomen
om de Thora en de Profeten te ontbinden.
Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Voorwaar, ik zeg jullie:
voordat de hemel en de aarde voorbijgaan,
zal er niet één jota of één streepje van de Thora voorbijgaan
totdat alles is geschied.
Wie dus ook maar een van de kleinste van deze opdrachten ontbindt
en de mensen zo onderricht,
hij zal ‘kleinste’ worden geroepen in het koninkrijk der hemelen.
Maar wie ze doet en onderricht,
die zal ‘groot’ worden geroepen in het koninkrijk der hemelen.
Evangelie van Matteüs 5:17-1

Gij wacht op ons (VL 505)
Woord ten geleide
Kinderkring
Laat maar los Koala
Een verhaal van Rachel Bright

Een kleine koalabeer hangt het liefst in zijn boom. Hij vindt het eng om beneden met de
andere dieren te spelen. Op een dag valt de boom om. Is het echt zo eng op de grond?

Uit staat en stand (VL 759)
Voorlezing uit: Keizer Constantijn, zijn levensbeschrijving door Eusebius
van Caesarea
Constantijn Augustus aan de kerken.
Mijn ervaring met het welzijn van ons gemenebest heeft mij geleerd hoe groot de genade
van de goddelijke macht is. Daarom heb ik besloten, dat vóór al het andere, mijn doel moet
zijn dat in de zeer gezegende gemeenten van de katholieke kerk slechts één geloof, een
oprechte liefde, en een eensgezinde vroomheid jegens de almachtige God wordt
aangehangen. Het bleek echter niet mogelijk te zijn, daartoe een solide en duurzame
regeling te treffen, tenzij alle bisschoppen, of tenminste de meesten van hen, bijeen
zouden komen en een beslissing zouden nemen over elke kwestie die onze zeer heilige
godsdienst betreft. Er verzamelden zich zoveel mogelijk van hen (en ik was er ook zelf bij
als één van hen – immers, ik wil niet ontkennen dat ik mij er het meest in verheug uw
mededienaar te zijn), en alle kwesties waren voorwerp van onderzoek dat de zaak waardig
was, tot het punt werd bereikt dat die zienswijze die de alziende God behaagt als basis
voor unanieme eensgezindheid aan het licht kwam en er niets meer overbleef dat een
schisma of strijd over het geloof kon veroorzaken.
Vertaling: Jan Willem Drijvers en Peter Willem van der Horst

Mijn God ik weet niet wie Gij zijt (VL 231)
Toespraak
Bart-Jan van Gaart
Beeld en Gelijkenis (VL 457)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.
Wie zullen wij aanbidden en geloven

en wie is onze woorden waard
en groter dan ons hart?
Als er een God is die de mensen liefheeft
hoe is zijn naam?
Gij met uw naam onnoembaar, God,
woord onberekenbaar
droom dwaasheid kracht bevrijding,
Gij die uw weg gaat ongezien
God van vreemdelingen, niemand,
God van mensen, lopend vuur,
Gij ongehoord in deze wereld –
wees geloofwaardig hier en nu
of ooit één ogenblik,
open de deuren van uw licht
zodat wij U zien.
Als Gij de God zijt
die de mensen liefheeft,
open ons dan voor U.

Moge ons voor waar verschijnen (VL 452)
Moge het delen (Löwenthal)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Alles ontgrenzende (VL 230)
Voorbeden
Onze Vader in de hemel (VL 849)
Zegen
Wat vrolijk over u geschreven staat (VL 252)
Colofon
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