Ruimte voor een nieuw begin
Orde van dienst voor startzondag in de
Nassaukerk, 13 september 2020
In corona-tijd worden de liederen
gezongen door de voorzangers
VOORBEREIDING
welkom
we gaan staan
aansteken kinder- en tienerkaars
moment van stilte
bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN
Die genadig is en ruimte geeft
DIE ONS VERLICHT EN DRAAGT

drempelgebed

Liedboek 294 Wees hier aanwezig

we gaan zitten
lezen

Psalm 103: 8-12
De Eeuwige is ontfermend en genadig, lankmoedig,
overvloedig in vriendschap.
Niet voor immer duurt zijn geding,
niet voor eeuwig blijft hij wrokken.
Niet naar onze zonden doet hij ons,
Niet naar onze ongerechtigheden vergeldt hij ons.
Nee, zo hoog als de hemel boven de aarde is,
zo machtig is zijn vriendschap over wie hem vrezen;
Zo ver als de zonsopgang is van waar de avond daalt,
zover doet hij onze misstappen van ons weg.

gebed

om de nood van de wereld
afgesloten met Dona nobis pacem (trompet)

lofzang

Liedboek 103e: 1, 2 en 4 Bless the lord my soul

SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de schrift met acclamatie:
Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt (Liedboek 333)
schriftlezing

Exodus 32: 7-14
De Eeuwige spreekt tot Mozes: Ga, daal af, want die gemeente van
jou, die jij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ze

hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hen heb
geboden – Ze hebben zich een stierkalf van gietwerk gemaakt; daar
buigen ze zich voor, ze offeren daaraan en zeggen: dit zijn je goden,
Israël, die je hebben uitgevoerd uit het land Egypte! Dan zegt de
Eeuwige tot Mozes: Ik heb deze gemeente gezien en ziehier, het is
een hardnekkige gemeente!- Welnu, laat me begaan, dan kan mijn
toorn tegen hen losbranden en zal ik hen verteren; en jou maak ik tot
een groot volk!
Dan zoekt Mozes de zachtheid van het aanschijn van de Eeuwige,
zijn God; hij zegt: waarom, Eeuwige, zou uw toorn losbranden tegen
uw gemeente die gij uit het land Egypte hebt uitgeleid met grote
kracht en sterke hand? Waarom zouden ze in Egypte zeggen: met
kwade opzet heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen,
om een eind aan hen te maken op de bloedrode grond!- Keer u af
van uw brandende toorn en heb berouw over het kwaad van uw
gemeente!- Denk toch aan Abraham, aan Isaak en aan Israël, uw
dienaars, aan wie ge hebt gezworen bij uzelf en tot wie ge hebt
gesproken: talrijk maken zal ik jullie zaad als de sterren des hemels;
en heel dit land, waarvan ik heb gezegd ‘ik geef het aan uw zaad’,
zullen ze geschonken krijgen voor eeuwig!
Dan krijgt hij berouw, de Eeuwige, over het kwaad dat hij gezegd
had zijn gemeente aan te doen.

lied

O Heer God, erbarmend genadig lankmoedig rijk aan liefde,
rijk aan trouw, bewarend liefde tot het duizendste geslacht
(Liedboek 329)

schriftlezing

Matteüs 18, 21-35
Dan komt Petrus op hem af en zegt tot hem: Heer, hoeveel maal mag
mijn broeder tegen mij een zonde begaan en moet ik hem vergeven:
tot zevenmaal?
Jezus zegt tot hem: ik zeg je: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig
maal zeven.
Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met een mens,
een koning, die een rekening wilde verheffen met zijn dienaren. Als hij
begint met vereffenen wordt er één tot hem gebracht die tienduizend
talenten schuldig is. Hij heeft niets om het terug te geven: de heer
beveelt dat hij verkocht zal worden, en ook zijn vrouw, zijn kinderen en
alles wat hij heeft, en dat daarmee wordt teruggegeven. Dan valt de
dienaar voor hem neer en zegt: wees lankmoedig over mij en alles zal
ik u teruggeven! Geroerd laat de heer van die dienaar hem losmaken,
en het geleende scheldt hij hem kwijt. Als hij buiten komt vindt die
dienaar een van zijn mededienaars, die hem maar honderd dinar
schuldig is; hij overmeestert hem, wurgt hem bijna en zegt: geef alles
terug wat je schuldig bent! Dan valt zijn mededienaar neer en roept om
zijn hulp; hij zegt: wees lankmoedig over mij en alles zal ik je
teruggeven! Maar hij is hem niet ter wille geweest, nee, hij gaat weg en
laat hem gevangenzetten totdat hij het verschuldigde terug heeft
gegeven. Als dan zijn mededienaars zien wat gebeurd is, worden ze
zeer bedroefd; ze komen binnen en delen aan hun heer mee alles wat
is gebeurd. Dan roept zijn heer hem bij zich en zegt tot hem:
boosaardig stuk dienaar! - Héél die schuld heb ik jou vergeven omdat
je mijn hulp inriep; moest niet ook jij je ontfermen over je mededienaar
zoals ook ik mij heb ontfermd over jou? En in toorn ontstoken geeft zijn
heer hem over aan de folteraars totdat hij al het verschuldigde aan
hem terug heeft gegeven.
Zo zal ook uw hemelse Vader doen als ge niet van harte eenieder aan
zijn broeder vergeving schenkt!

lied

O Heer God, erbarmend genadig lankmoedig (Liedboek 329)

overweging
muziek

voel u vrij iets op te schrijven als reactie op de overweging of
iets anders dat u heeft geraakt in de dienst tot nu toe. Deze
kaarten zullen later worden opgehangen aan de lijn van
vergeving, zodat we elkaar bemoedigen

GEBEDEN, GAVEN EN TAFEL
uitzwaaien Koos van Beelen en welkom Stacey Krom (als tienerwerker)
lied

2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht,
nabij ons in donk’re tijden. (2x)
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (2x)
4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen. (2x)
aandacht voor vrijwilligers
kaarsen in de kandelaar van het kerkasiel worden aan gestoken
gebeden

voorbeden
stil gebed
Onze Vader (gesproken):
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de Kracht,
en de Heerlijkheid, tot in Eeuwigheid, Amen.

aankondiging collecte
inleiding op de tafel
We willen na lange tijd heel graag weer met elkaar avondmaal
vieren, als teken dat breken en delen het hart is van onze
gemeenschap. Om dat op een veilige manier te doen, vervangen we
de druivensap vandaag door druiven. Die verwijzen net als
druivensap of wijn naar Jezus’ overgave aan Gods Koninkrijk, en
verbinden het avondmaal tegelijk met de maaltijden van alledag. In
de eerste christelijke gemeentes werd Christus’ kruis en opstanding
herdacht tijdens een maaltijd die de mensen zowel lichamelijk als
geestelijk voeding voor onderweg gaf. Wat ons het meest heilig is, is
verbonden met ons alledaagse bestaan. We zoeken daarom
verbinding met God en met mensen.
Wilt u thuis meevieren, dan kunt u druiven en brood delen, maar
druivensap of wijn kan natuurlijk ook.
Ik zal straks per tafel een iemand uitnodigen om naar voren te
komen en een blad met brood en druiven op te halen.

tafelgebed
voorganger
allen
voorganger
allen

De Heer zij met u
En met uw geest
Verheft uw harten
Wij zijn met ons hart bij de Heer

voorganger

Niet om te oordelen God, zijt Gij gekomen, maar om te zoeken
wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst
gevangen zijn, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, met heel dat zondige
verleden van de wereld.
Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld.
Gij zijt de Schepper van een nieuwe toekomst, een God van
liefde tot in eeuwigheid, Amen.

allen
voorganger
allen
lied

Vrede voor jou (Liedboek 421)
We zwaaien elkaar toe vanaf onze plaatsen

woorden rond brood en beker
delen van brood en druiven in stilte
dankgebed
we gaan staan
slotlied

Liedboek 416: 1 t/m 4 Ga met God en Hij zal met je zijn

wegzending en zegen
Blijf daarna alstublieft nog even zitten
collecten

Aan deze viering werkten mee: Jaap Buning, zang; Pieter Buijsman, Wilma Dierx,
diaken; Judith van Dommele, zang; David Harris, hobo; Hans Kolkman, zang;
Stacey Krom, tienerwerker; Sophia Kwikkel, dienstopdrager en zang; Erica
Meijers, voorganger; Levi Meijers, trompet; Luc Tanja, woorden voor de
vrijwilligers; Bart Treffers, koster; Gerrie Willemsen, lector; Gerard van Zeijl,
orgel. Verder werkten mee aan de voorbereiding: Margot Rijnierse, Abbo
Santema, Petra Sloot, Jeannette Stronks en de mensen van welkom en koffie.
Veel dank aan allen!

Collecten
U kunt bijdragen aan de collecten via GIVT. 1. Wijkdiaconie; 2. Jeugdwerk JOP.
Uw bijdrage aan het offerblok kunt u storten op: NL43INGB0003717062 t.a.v.
Diakonie SOW Nassaukerk Amsterdam, o.v.v. “Offerblok september’.

