Joden en Christenen
Overvloedige wijsheid

Oecumenische viering 16 januari 2022
Jacobuskerk Schipluiden, 9.15 uur
Voorganger: ds. Renske Oldenboom

Allen gaan staan
Welkomstlied: Lied van de Horizon
Mensen wachten vol hoop ergens over de horizon.
Mensen vragen waarom ergens over de horizon.
Overal om ons heen heel de wereld rond,
voor alle rassen en kleuren
kan het wonder gebeuren als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan ergens over de horizon.
Mensen wachten op vuur ergens over de horizon.
Mensen zoeken geluk ergens over de horizon.
Overal klinkt een stem uit het verre land
er worden mensen gezonden,
naar de zieken, gewonden die men helpen kan.
Mensen arm en alleen ergens over de horizon.
Mensen zien naar ons uit ergens over de horizon.
Mensen weten geen weg ergens over de horizon.
Lange moeizame tijd en van dag tot dag
zij vragen adem en moed.
Zij vragen vreugde voorgoed zodat het komen mag.
Mensen hebben een naam ergens over de horizon.
Mensen gaan hier vandaan ergens over de horizon.
Om hun wegen te gaan ergens over de horizon.
Mensen gaan naar elkaar om een licht te zijn
om met hun woorden van troost,
om met hun handen vol brood zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis ergens over de horizon.
Openingsgebed en groet
Voorganger:
Waar mensen zijn doorgegaan
en op U zijn blijven vertrouwen
hebt U ruimte geschapen,
nieuwe vergezichten.
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En waar zij ten einde raad waren
schonk U hen
de klare wijn
van uw geloof in hen.
Zo heeft Jezus U onder mensen uitgedeeld,
gaf hij ons zicht op U:
als bron van vreugde die niet opdroogt,
als een ware bruidegom heeft hij ons gevraagd
bij hem te gast te zijn,
te delen in zijn overvloed.
Allen: Wij bidden dat wij ons
dan ook welkom weten bij u. Amen
Allen gaan zitten

Lezing: Shema - Deuteronomium 6:4-9 (met toelichting)
Nederlandse tekst

Transliteratie

Hoor Israël, Adonai, onze G’d, Adonai is
Eén.
En gij zult Adonai uw G’d liefhebben met
geheel uw hart en geheel uw ziel en
geheel uw vermogen.
En deze woorden, die Ik u heden gebied
zullen op uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inprenten en
erover spreken, wanneer u in uw huis zit
en wanneer u op de weg gaat en bij uw
te ruste gaan en bij uw opstaan.
En gij zult ze als een teken op uw hand
binden en zij zullen tot
voorhoofdstekenen tussen uw ogen zijn.
En gij zult ze op de deurposten van uw
huis en op uw poorten schrijven.

She-ma Yis-ro-el Ado-noy, Elo-hay-nu
Ado-noy Ech-od.
Ve-o-havto Eis Ado-noy Elo-he-cho
Bechol Levov-cho U-ve-chol Naf-she-cho
U-ve-chol Me-o-de-cho.
Ve-ho-yu Ha-devorim Ho-ei-leh Asher Ono-chee Me-tzav-cho Ha-yom, Al Levovecho.
Veshi-nan-tom Levo-ne-cho Ve-dibar-to
Bom, Be-shiv-techo Be-vei-se-cho Uvelech-techo Va-derech U-ve-shochbe-cho
U-veku-me-cho.
U-keshar-tom Le-os Al Yo-decho Ve-hoyu Le-to-tofos Bein Eine-cho.
Uche-savtom Al Me-zuzos Beis-echo Uvisho-recho.
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Lied: Hava Nagila
Hava nagila (3x) venish me cha.
Hava nagila (3x) venish me cha.
Hava ne ranena (3x) venish me cha.
Hava ne ranena (3x) venish me cha.
Uru, uru achim.
Ur'achim belev sameach (4x)
Ur'achim, ur'achim,
b'lev sameach.
Kyrie
Gebed
Acclamatie
Gloria van Taize
Gloria, gloria in excelsis Deo.
Gloria, gloria, alleluia, alleluia.
Lezing: Jesaja 62: 1-5
Vreugde over Jeruzalem
1Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
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4Men

noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.
Lied: Jerusalaïm
Er is een land en volk op aarde, haar naam is Israël.
Door God verkoren, groot van waarde, zij is Gods kleurenspel.
Er is een stad voor vriend en vreemde, diep in het bloemendal.
Er is een volk die roept om vrede, dat volk roept overal.
Refrein:

Jerusalaïm, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaïm, stad van vrede
breng ons weer thuis. 2x

Daar in de heuvels van Judea, na jarenlange strijd.
komt de Messias op de wolken in al zijn heerlijkheid.
Ook zal van boven nederdalen, het nieuw Jeruzalem,
de stad waar eeuwig Licht zal stralen.
De vrede zij in Hem!
Refrein:

Yerushalayim shel zahav,
v’shel n’choshet v’shel or,
halo l’chol shirayich,
ani kinor.
Jerusalaïm, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jerusalaïm, stad van vrede
breng ons weer thuis.
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Allen gaan staan
Lezing: Johannes 2:1-11
Bruiloft in Kana
1Op

de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De
moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen
waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn
meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog
niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar
voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met
een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de
bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de
rand. 8Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de
ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet
waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water
geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei
tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor
en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste
wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn
leerlingen geloofden in Hem.
Allen gaan zitten
Overweging
Lied: Hineh ma tov
Hineh ma tov u’ma’naim
Shevet achim gam yachad.
Vertaling: Zie hoe goed en hoe lief'lijk, als broeders samenwonen.
Daar geeft Jezus, vrede en eeuwig leven.
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Vredeswens

Gebeden
Voorbeden
Acclamatie na iedere voorbede:
A
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Stil gebed
Onze Vader (oecumenische tekst)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Inzameling van gaven

Lied: Dona la pace
Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
Vertaling: Geef toch uw vrede, o Here, aan wie vertrouwen op U.
geef ons, geef ons uw vrede, o Here, geef ons uw vrede.
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Mededelingen
Allen gaan staan
Heenzending en zegen

Lied: Sjaloom chaverim
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim
Sjaloom, sjaloom.
Lehithraot, lehitraot,
Sjaloom, sjaloom.
Vertaling: Sjaloom vrienden, tot wij elkaar weer zien, sjaloom
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