Ekklesia Amsterdam
zondag 28 april 2019

Moeilijke vrijheid
De kaarsen aangestoken
Wek uw kracht (Verzameld Liedboek 220)
Drempeltekst
Ik schuifel mee in een drom
de lange gangen van Angstland
tot over de drempel: daar wenkt
de verte, vrijheid, woestijn.
Uit: Psalm 105 vrij

Wek uw kracht
Woord van welkom
Kinderkring
Psalm 105 vrij ‘Ik word bij mijn oren vastgegrepen’ (Oomen)
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret
Johannes 20:19-31
Toen het avond geworden was op die eerste dag van de week
en de leerlingen samen waren,
de deuren gesloten uit vrees voor de Joodse leiders,
kwam Jezus.
Hij staat in hun midden en zegt tot hen:
Vrede voor jullie.
Dat zegt hij en toont hun zijn handen en zijn zijde.
Zij verheugen zich, de leerlingen, bij het zien van de heer.
Dan zegt hij nogmaals:

Vrede voor jullie.
Zoals mijn vader mij gezonden heeft, zend ik jullie.
Dat zegt hij en hij blaast over hen heen en zegt:
Neem de geestesadem van de Heilige in je op.
Van wie jullie de zonden vergeven, zullen ze vergeven zijn,
van wie je ze vasthoudt, worden ze vastgehouden.
Thomas, een van de twaalf, Tweeling genoemd,
was niet bij hen toen Jezus was gekomen.
Zij zeiden dan tot hem, de andere leerlingen:
Wij hebben de heer gezien.
Hij zei tegen hen:
Indien ik niet zelf in zijn handen het teken van de spijkers zie
en mijn vinger niet naar de plek van de spijkers breng
en mijn hand naar zijn zijde,
vertrouw ik daar echt niet op.
Acht dagen daarna waren zijn leerlingen weer binnen,
ook Thomas was bij hen.
Jezus komt terwijl de deuren gesloten zijn,
staat in hun midden en zegt:
Vrede voor jullie.
Dan zegt hij tegen Thomas:
Hier met je vinger, zie mijn handen;
hier met je hand
en breng die naar mijn zijde;
word niet wantrouwend, maar vertrouw.
Thomas antwoordt:
Mijn heer en mijn god.
Jezus zegt hem:
Omdat je mij gezien hebt, heb je vertrouwd.
Gelukkig zij die niet zien en wel vertrouwen.
Nog vele andere tekenen deed Jezus
voor het aangezicht van de leerlingen.
Die zijn niet opgeschreven in dit boek.
Dit hier is geschreven opdat jullie geloven en vertrouwen
dat Jezus de gezalfde is, de zoon van God,
en opdat jullie vol vertrouwen
leven hebben in zijn naam.
(vertaling Alex van Ligten)

Hij die gesproken heeft (VL 217)
Toespraak

Alex van Ligten
Soms breekt uw licht (VL 454)
Intermezzo
mededelingen en collecte

Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons zingend bidden:
Omdat Gij het zijt
groter dan ons hart
doe ons opengaan
voor het visioen van vrede

Groter dan ons hart (VL 558)
Moge het delen van dit brood (Oomen)
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Nada te turbe
Wie zijn leven (VL 441)
Voorbeden
Onze Vader in de hemel (VL 667)
Zegen
Dat ik aarde zou bewonen (VL 282)

