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Ik zal jou behoeden
De kaarsen aangestoken
Gij hebt ons in de moederschoot gekend (Verzameld Liedboek 835)
Drempeltekst
Toen de dagen vervuld waren dat Rebekka baren zou,
zie: een tweeling in haar buik.
De eerste kwam naar buiten: rossig, een en al harige mantel;
zij riepen zijn naam: Esau-Harige.
Daarna kwam zijn broeder naar buiten
en zijn hand greep de hiel van Esau vast.
Zij riepen zijn naam: Jakob-Hielengrijper.
Genesis 25:24-26

Gij hebt ons in de moederschoot gekend
Woord ten geleide
Kinderkring
Dit huis van steen en woord (VL 512)
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 28:10-19
Jakob trok uit Bersjeva en ging naar Charan.
Hij ontmoette de plaats.
Hij overnachtte daar
want de zon was ondergegaan.
Hij nam een van de stenen van de plaats,
zette die bij zijn hoofdeind
en ging daar liggen, op die plaats.

Hij droomde:
daar, een torenhoge trap neergezet op aarde,
zijn hoofd raakt de hemel aan,
en daarlangs gaan boden van God omhoog en omlaag,
en daar, JHWH staat boven hem en zegt:
Ik ben het, JHWH,
de God van Abraham, jouw vader, en de God van Izaäk.
Het land waar je op ligt,
ik zal het geven aan jou en je nageslacht.
Als het stof van de aarde zal jouw nageslacht worden,
naar het westen en naar het oosten zul jij uitbreken,
naar het noorden en naar het zuiden;
in jou en in jouw nageslacht worden gezegend alle familiegeslachten der aarde.
Hier, ik ben met jou,
ik zal jou behoeden overal waar jij gaat,
en ik zal je doen keren naar dit stuk grond van de aarde.
Nee, ik verlaat jou niet
totdat ik heb gedaan wat ik tot jou gesproken en gezegd heb.
Jakob ontwaakte uit zijn slaap en sprak:
Dus JHWH is hier, op deze plaats,
en ik, ik wist het niet.
Hij huiverde en sprak:
Huiveringwekkend is deze plaats.
Dit is een huis van God, niets anders,
en dit is de poort van de hemel.
Jakob stond op, vroeg in de morgen,
hij nam de steen die hij aan zijn hoofdeinde had gezet,
zette die als een wijsteen neer
en goot olie daar overheen.
Hij riep de naam van die plaats: Bet-El-Huis van God eertijds luidde de naam van die stad Luz-Amandelboom.

Ik zal in mijn huis niet wonen (VL 344)
Toespraak
Alex van Heusden
Laudate omnes gentes (Taizé)
Doop van de drie
Ik doop jou (Löwenthal)

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.

Gezegend Gij in uw verborgenheid (VL 681)
Moge het delen (Oomen)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

En todo amar y servir (Taizé)
Voor kinderen waar ook geboren (Löwenthal)
Voorbeden
Zo bidden wij u (Löwenthal)
Onze Vader (VL 247)
Zegen
In ’t laatste van de dagen zal het zijn (VL 371)
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