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Vijandschap
De kaarsen aangestoken
Onze hulp in de Naam (Verzameld Liedboek 503)
Woord ten geleide
Kinderkring
Gij die ons in dit leven hebt geroepen - Roep ons, vandaag nog (VL 191)
Voorlezing uit het boek 1 Samuël
1 Samuël 15:1-11
Samuël sprak tot Saul:
Mij heeft JHWH gestuurd
om jou te zalven tot koning over zijn volk, over Israël.
En nu, hoor de stem, de woorden van JHWH.
Zo spreekt JHWH der legerscharen:
‘Ik zal vergelden
wat Amalek aan Israël gedaan heeft,
hoe hij hem de weg heeft versperd
toen hij opwaarts ging uit Egypte.
Ga nu, versla Amalek,
sla met de ban alles wat bij hem hoort,
spaar hem niet:
dood man en vrouw, kind en zuigeling,
os en schaap, kameel en ezel.’
Saul liet dit horen aan het volk
en hij monsterde hen in Telaïem:
tweehonderdduizend man voetvolk
en tienduizend uit Juda.
Toen Saul bij de stad van Amalek gekomen was,

legde hij een hinderlaag in de beekvallei.
Toen sprak Saul tot de Keniet:
Ga, weg van hier, uit het midden van de Amalekiet, daal af,
dat ik jou niet uitroei met hem jij hebt vriendschap betoond aan alle kinderen van Israël
toen zij opwaarts gingen uit Egypte.
De Keniet trok weg uit het midden van Amalek.
Saul versloeg Amalek
van Chawila tot waar je komt in Sjoer,
in het zicht van Egypte.
Agag, de koning van Amalek, greep hij levend,
maar heel het volk sloeg hij met de ban,
één houw van het zwaard.
Saul en het volk, zij spaarden Agag,
met het beste van de schapen en de runderen,
ook met het op een na beste, met al het goede ze wilden het niet slaan met de ban.
Maar alles wat voor hen geen waarde had,
dat sloegen ze wel met de ban.
En het geschiedde:
het woord van JHWH tot Samuel:
Het spijt mij
dat ik Saul heb aangesteld tot koning
want hij heeft mij de rug toegekeerd
en mijn woorden niet gedaan.

Dan nog (VL 190)
Toespraak
Bettine Siertsema
Om te zien een nieuwe aarde (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.

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen - Om zegen (VL 661)
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons hart versterken,
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Meine Hoffnung und meine Freude (Taizé)
Wij zullen kennen (VL 233)
Voorbeden
Onze Vader (Löwenthal, versie Kevelaer)
Zegen
Komen ooit voeten gevleugeld (VL 880)
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