Amsterdamse Studentenekklesia zondag 27 april 2008
Dienst waarvan het eerste gedeelte de vorm had van een leerhuis met Alex van Heusden
Struikelteksten in de bijbel
Lezing uit het boek In den beginne
Genesis 19 vers 1-13
De twee boden kwamen bij Sodom, het was avond,
en Lot zat in de poort van Sodom.
Lot zag hen, stond op hen tegemoet,
wierp zich voorover, zijn neus op de grond,
en sprak:
Ach heren toch,
ga mee toch, deze kant op, naar het huis van uw dienaar,
overnacht hier, was je voeten,
en morgenvroeg vervolg je dan je weg.
Zij zeiden:
Nee, wij overnachten op het plein.
Hij drong sterk bij hen aan,
toen gingen zij mee zijn kant op
en kwamen in zijn huis.
Hij bereidde hen een maaltijd met wijn,
bakte matses en zij aten.
Zij waren nog niet ter ruste gegaan
of de mannen van de stad, de mannen van Sodom,
begonnen om het huis te drommen,
jong en oud,
tenslotte het hele volk.
Zij riepen Lot en zeiden hem:
Waar zijn die mannen die vannacht bij jou gekomen zijn?
Naar buiten met ze, geef ze ons,
zullen we kennis met ze maken.
Lot ging naar buiten,
stond voor hen in de deuropening,
deed de deur achter zich dicht
en sprak:
Mijn broeders, doe toch geen kwaad.
Kijk hier, ik heb twee dochters
die nog geen man hebben bekend;
die zal ik naar buiten brengen en jullie geven
en dan doen jullie maar met ze wat je wilt,
maar deze mannen doe je niets want daarom zijn zij hier gekomen onder de schaduw van mijn dak.
Ze zeiden:
Ga opzij!
Ze zeiden:
Die komt hier als vreemdeling
en wil onze rechter zijn.
Wij pakken jou nog harder dan hen.
Zij duwden en drongen Lot opzij
om de deur open te breken.
Maar de mannen staken hun handen naar buiten,
trokken Lot het huis in
en sloten de deur.
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De mannen die bij de ingang van het huis stonden, sloegen zij met blindheid,
van klein tot groot,
zodat zij niet meer in staat waren de ingang te vinden.
De mannen zeiden tot Lot:
Wie heb jij hier nog meer?
Een schoonzoon, je zonen, je dochters?
Allen die bij jou horen in deze stad,
voer ze weg van deze plaats,
want wij gaan deze plaats verderven,
want groot schreeuwen is tot voor het aangezicht van JHWH gekomen
en JHWH heeft ons gezonden om deze plaats te verderven.
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Amsterdamse Studentenekklesia
Orde van dienst – 27 april 2008
- Voorspel
- De kaarsen worden aangestoken
- Gedenk ons hier bijeen (Verzameld Liedboek 553)
- Drempelgebed
Geef mij antwoord als ik roep,
geef mij ruimte.
Gij in licht daar, wij hier mensen.
Hoor mij, wees niet doodse stilte.
Zie ons, wereld vol geweld,
fronten getto’s;
zie ons, afgebeulde aarde.
Gij in licht daar, wij hier mensen.
Hoor mij.
Wees niet doodse stilte.
- Gedenk ons hier bijeen (VL 553)
- Woord ten geleide
- Als blinden tasten wij langs de muur (VL 352; alleen strofe met noten)
- Kinderkring
- Lezing uit het boek In den beginne - Genesis 19:1-13
- Wat geen oog heeft gezien (VL 862)
- Schriftuitleg door Alex van Heusden (vraag en antwoord)
- Muzikaal intermezzo
- Voordat ik bomen zag (VL 777)
- Intermezzo en collecte
- Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
laat ons bidden.
Gezegend zijt Gij
om uw Thora, uw heilige wijnstok
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus uw dienstknecht.
Gezegend zijt Gij
om het levend woord van Mozes en de Profeten
waaraan Gij ons deel hebt gegeven
door Jezus uw dienstknecht.
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Hem noemende gedenken wij
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen.
Voor uw Aangezicht gedenken wij
de namelozen die zijn afgeslacht
in oorlog na oorlog.
Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen,
kom over ons met uw geest.
- Tafelgebed: Waar vriendschap is en liefde (VL 656)
Moge het delen van dit brood
en deze beker
ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en recht en liefde is
genoeg voor allen.
- Brood en wijn
- Delf mijn gezicht op (VL 744)
- Mededelingen
- Acclamatie: Aanroep (niet opgenomen in VL)
- Voorbeden
- Onze Vader in de hemel (VL 652)
- Zegen
- Psalm 150 (VL 146)
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