Kan het anders?
Orde voor de startzondag op zondag 18 september 2022
in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

muzikale opening

C.Ph. E. Bach, Triosonate in d-moll WQ 145 (after BWV 1036)
Allegretto

welkom en introductie
aansteken kinder- en tienerkaars
we gaan staan
moment van stilte
bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die trouw is tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON

drempelgebed

Lieve God,
Gij wijst ons een weg
van recht en vrede, van geloof en liefde;
Gij geeft ons uw Naam te kennen:
die Naam is een belofte,
en wil ons vertrouwen wekken.
Niemand wordt door U vergeten
allen gaan U ter harte.
Daarom komen wij bij U
en bidden:
WEES HIER AANWEZIG
ALS LICHT EN WARMTE,
VERNIEUW ONS BESTAAN:
DAT WIJ HERLEVEN.
AMEN.

morgenlied

Liedboek 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

kyrië

zang: Hans Kolkman en Josefine Straesser
muziek en tekst: Willem Vermandere
Voor de bakker die zijn vuur laat doven
Voor de boer die zijn ploeg laat staan

Voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen
Voor de herders die niet meer verder gaan
Voor de meester die niet meer durft vertellen
Voor de priester die zijn gebed vergeet
Voor de dokter die niet meer kan genezen
En voor de rechter die geen raad meer weet
Eleison eleison, kyrie eleison
Voor de grootmoeder alleen op haar kamer
Voor opa die al vergeten is
Voor de angsten en slapeloze nachten
Voor 't verdriet dat niet geweten is
Voor de minnaars die niet meer zingen
Voor de liefste die het huis verlaat
Voor al het nutteloze leed van de wereld
Voor ons zieltje dat ten onder gaat
Eleison, eleison, kyrie eleison
Voor de kinders in kelders gevangen
Zoveel onschuld verkracht en vermoord
Voor de politieke heersers
Door geld en macht ontspoord
Voor onze bitsige bijtende woorden
Voor onze leugens en onze achterklap
Voor het paradijs dat we verloren
Voor onze levenslange ballingschap
Eleison, eleison, kyrie eleison
Voor cipiers en advocaten
Voor presidenten en inspecteurs
Voor adjudanten en commandanten
Voor commissarissen en controleurs
Voor fabrikanten en voor commercianten
En farizeeërs met groot gewin
In hormonen drugs en wapens
Voor al 't kwaad er tussenin
Eleison, eleison, kyrie eleison
Ook voor vissers en voor matrozen

En voor het boerenvolk op de tracteur
Voor 't zigeunervolk langs de wegen
Voor de schipper en de vrachtchauffeur
Voor de buurvrouw en de glazenwasser
Voor de smid en voor de timmerman
Voor het ventje aan zijn loketje
Voor de zanger voor de orgelman
Voor de moeder van 't kreupele kindje
Voor het lief van een dode soldaat
Voor het meiske zonder beminde
Voor al 't zeer dat nooit meer overgaat
Voor wie zal ik hier nu nog zingen
Voor diegene die 'k hier vergeet
Er kan niemand zonder wat vrede
Rijke boer of arme proleet
En we zingen hier van kyrie eleison,
En van een kind in een donkere stal
Ieder jaar wordt onze hoop herboren
Dat het hier nog ooit nog beter worden zal
Eleison, eleison, kyrie eleison
Eleison, eleison, kyrie eleison
gloria

een gloria van Taizé in canon:

ontmoeting

Gesprek aan tafeltjes om nader met elkaar kennis te maken aan
de hand van de vraag:
Wat zou jij anders willen (in je eigen leven, in de kerk, in
Amsterdam)? Waar verlang je naar, wat is je droom?

SCHRIFTEN
gebed

met acclamatie Liedboek 333:
‘Kom, Geest van God, maak onze harten open.
Dat Christus bij ons woning vindt!’

1e schriftlezing

Amos 8 : 3b – 7 NBV
3b – Wees stil!’ 4 Jullie die de armen kwaad willen berokkenen
en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land,
luister! 5 Jullie zeggen: ‘Wanneer is de dag van de nieuwemaan
voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de
sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen?’ Jullie maken
de efa (een inhoudsmaat) kleiner, jullie maken de sjekel
(gewichtseenheid)

zwaarder

en

jullie

knoeien

met

de

weegschaal. 6 Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver,
de armen voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ‘Ook het kaf
verkopen we als graan!’ 7 Dit zweert de HEER bij de trots van
Jakobs volk: Nooit zal Ik een van jullie daden vergeten.
lied

Liedboek 1005 ‘Zoekend naar licht’

2e schriftlezing

Lucas 16 : 1 – 9 NBV21
1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke
man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de
rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de
rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg
verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer
rentmeester blijven.”
3 Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn
heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en
voor bedelen schaam ik me. 4 Maar ik weet al wat ik moet doen
om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn
beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5 Een
voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste
vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6 “Honderd vaten
olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen
hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig
van.” 7 Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u,
hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het
antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er
tachtig van.” 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat
hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan
immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9
Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse
mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen
wanneer de mammon er niet meer is.

lied

Liedboek 418 ‘God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven’

overdenking

Kan het anders? Creatief gebruik maken van de mogelijkheden
die er zijn.

lied

Liedboek 843 ‘Wat te kiezen’

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan.
voorbeden / voorbedeboek / stil gebed, steeds afgesloten met:
voorganger:

‘Daarom vragen wij samen:’

gemeente:

Bewerking van NLB 367e:

mededelingen

MAALTIJD VAN DE HEER

collecte

Deze symbolische maaltijd begint met de collecte: We brengen in
wat we hebben meegebracht om dat te delen met anderen. Zo
gaat het al vanaf het begin.
1e collecte:
e

2 collecte:

Kuria (hospice in Amsterdam)
Kerkmuziek

muziek

H. Purcell Trio 11 Two in one upon a ground

nodiging

V: Iedereen die zich door Jezus wil laten aanspreken en
inspireren is welkom aan de tafel van de Heer. Wij nodigen u
uit mee te bidden, te zingen en brood en wijn te ontvangen
als uit Zijn hand. Hij nodigt ons.
Het gebed bij de tafel loopt uit in gezang 392, ‘Wie kent de
eenvoud van het breken’. Huub Oosterhuis dichtte ooit:
‘Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis’. Het geheim van Pasen in een paar
woorden.

Het brood wordt opgehaald, naar de tafels gebracht en daar neergezet om na de
gebeden te worden rondgegeven en gedeeld.
V: De Heer zal bij u zijn.
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
V: Verheft uw hart
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARD
V: Gezegend, o God, zij uw Naam,
die telkens aan ons doorgegeven is,
door alle eeuwen heen en overal.
Met uw Naam en al wat daarin meeklinkt
bent U ons nabij gebleven,
wereldwijd en op deze plek in ons eigen Mokum.
Uw trouw en liefde komen aan het licht in Jezus Messias,
wiens leven een en al gave is.
Zo levend tot het bittere einde,
heeft Hij een brood genomen, het gebroken,
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam voor u’.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit om Mij te gedenken’.
Gedenk Gij ons. Wees hier aanwezig door uw Geest
tot onze vertroosting en vrede.
En wek onze creativiteit om nieuwe wegen te vinden
in een verwarrende wereld
met al haar moeiten en mogelijkheden.
Maak ook ons bereid eenvoudigweg te delen wat ons in handen
is gegeven.
lied

Liedboek 392 ‘Wie kent de eenvoud van het breken’

gebed

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.

We wensen elkaar vrede toe: de vrede van Christus.
Delen van brood en wijn (druivensap) aan de kleine tafels.

muziek

H. Purcell Trio 11 Two in One Upon a Ground

dankgebed
slotlied

‘God zal met je meegaan’ (t: Sytze de Vries. m: Job de Bruijn)

zegen

beantwoord met Liedboek 431c: Amen, amen, amen.

muzikale afsluiting

G.Ph. Telemann 82. Triosonate in a-moll (TWV 42:A5) Vivace

offerblok

Vredesorganisatie Pax

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT.
Offerblok: uw gift kunt u o.v.v. ‘Offerblok september’ storten op: NL43 INGB 0003 717
062 Diaconie SOW Nassaukerk, Amsterdam.

Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel/piano), David Harris (hobo),
Doris Ferkranus (viool), cantorij o.l.v. Josefine Straesser; Margot Rijnierse
(dienstopdrager), Jane Heijnis (diaken) en ds. Piet Kooiman (voorganger).

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de
dienstopdrager.

AGENDA

Opening expositie zondag 18 september, 13:00 uur (geen 12:00 uur!)
Opening van de expositie Mail Art TWEE, een project waarbij gevluchte kunstenaars
hun kunstwerken hebben laten afmaken door niet-kunstenaars. Kennismaken met de
kunstwerken en de makers, met een hapje en een drankje.

Bibliodans donderdag 22 september 19:00-21:00 uur (18+)
Dansen bij het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de waterput onder leiding van
Riëtte Beurmanjer. Vanaf 18:00 uur samen eten (zelf meenemen en delen). Gewenste
bijdrage 20 euro (of 5 tot 20 euro), bij aanmelding te voldoen: info@taize.amsterdam
Vredesweek 17 t/m 25 september 2022
Met als thema Generatie Vrede, met activiteiten door het hele land. Samen maken we
een krachtig geluid. Meer informatie: www.vredesweek.nl
Nassaukerk open
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een
praatje of om iets in het voorbedenboek te schrijven.

Eten bij Filah
Elke maandag en donderdag, Van der Hoopstraat 43 huis, van 18:00-19:00 uur (inloop
17:00 uur). Een losse maaltijd kost € 3,-. Een strippenkaart voor 10 maaltijden kost €
25,-. Betalen kan contant bij Filah.
Koffie en thee bij Filah
Elke woensdagmorgen van 10:00-12:00 uur een koffie/thee-ochtend in Filah, Van der
Hoopstraat 43 huis.

