
 1 

                                                  
 
 
Orde van Dienst – Zondag 21 juni 2020  
Online uitzending in verband met het Corona Virus 
Voorganger: ds. Piet Nijssen  
Muziek: Marc Pels, Edith Woldring 
Ouderling van dienst: Ans Deschan 
Koster: Klaas Buikema 
Thema: Rust als remedie 
 
 
 
 
 
DE VOORBEREIDING 
 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Bemoediging en drempelgebed 

 
Bemoediging: 
 
 
 
Drempelgebed: 
 

 
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde maakt. 
Die trouw is tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk van zijn handen. 
Eeuwige, onze God, 
Gij wacht op ons 
totdat wij opengaan voor U. 
Wij wachten op uw Woord 
dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem 
Stem ons af op uw stilte, 
spreek ons uw Zoon tegemoet, 
Hij die is: het woord van uw vrede. Amen 

 
 
De muziekgroep zingt: Nada te turbe (Taizé) 
 

Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante, 
solo Dios basta. 

Niets zal je verontrusten, 
niets zal je bang maken. 
Wie God heeft, ontbreekt niets. 
God alleen is genoeg. 

 
 
Gebed om ontferming 
 
 

PROTESTANTSE  GEMEENTE  AMSTERDAM   -  WATERGRAAFSMEER 
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DE SCHRIFT 
 
Over deze zondag 
 
Lezen: Exodus 32:1-14 

 
Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen 
ze zich om Aäron en eisten van hem: 'Maak een god voor ons die voor ons uit kan 
gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten 
we niet.' Aäron antwoordde: 'Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden 
oorringen af en breng die bij mij.' Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun 
gouden oorringen af en gaven die aan Aäron.  Alles wat ze hem brachten smolt hij om 
en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: 'Israël, dit is 
je god, die je uit Egypte heeft geleid!' Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde 
hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest 
voor de Eeuwige zou zijn.  
De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten 
om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. 
De Eeuwige zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit 
Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun 
gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, 
er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’  

 
Lucas 15: 1-10 
 

Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar Hem te horen. Maar 
zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Deze man 
ontvangt zondaars en eet met hen.’  
Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft 
waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de 
woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden 
heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat 
hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in 
mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal 
er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over 
negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 
En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, 
veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft?  
En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: 
“Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 
Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die 
tot inkeer komt.’ 
 

De muziekgroep zingt Psalm 119: 34 en 40 – In eeuwigheid bestaat uw word, uw kracht 
 

34 
In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht. 
Hoog in de hemel is uw naam verheven. 
Uw trouw is van geslachte tot geslacht, 
al wat er leeft, ontvangt van U het leven, 
Gij hebt de hele wereld voortgebracht 
en voor altijd een vaste plaats gegeven. 

40 
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand’len voor uw aangezicht 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
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Overdenking – Rust als remedie 
 
De muziekgroep zingt Lied 836: 1 en 4 – O Heer die onze Vader zijt 

 
1 
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 

 
4 
Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 

 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 
 
Collecte 
Het goede doel van deze week is: Kerk in Actie - Colombia - Opvang en hulp voor ontheemden. 
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en 
haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake 
van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het 
(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun 
woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken 
belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan 
op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische 
hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken. 
U kunt uw gift storten op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v  Kerk in Actie.  
 
 
 
AFSLUITING EN ZEGENBEDE 
 
 
De muziekgroep zingt: Adem om van U te zingen (Psalmen van nu - 145) 
 

1 
God ik adem om van u te zingen 
alle dagen zing ik dank op dank. 
Groter bent U dan in duizend levens 
een mens bevatten kan. 
 
3 
Hij vergeeft, Hij vergeeft, 
veegt weg wat wij verkeerd doen. 
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij 
dicht bij al zijn mensen 
dicht bij alles wat Hij leven gaf. 
 
 

2 
Wat Hij doet gaat elke taal te boven 
maar erover zwijgen wil ik niet 
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen 
Uw goedheid in dit lied... dit lied. 
 
4 
Al wat adem kreeg en levenskrachten 
Dankt U dat het U als koning kent 
Laten alle landen van de aarde 
Beseffen wie U bent 
 
 
 



 4 

5 
En als iemand valt of door het leven 
kromgebogen wordt dan helpt de Heer. 
Alle mensen die Hem kennen weten: 
God is er altijd weer... steeds weer! 
 
 
7 
Van zijn liefde zal ik blijven zingen, 
alle dagen zing ik Hem mijn dank. 
God, ik adem om van U te zingen, 
ik zing mijn leven lang. 
 

6 
Wat Hij doet, wat Hij doet, 
toont ons zijn grote liefde. 
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. 
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, 
pak zijn hand, dan val je niet. 
 
8 
Wat Hij doet, wat Hij doet, 
toont ons zijn grote liefde. 
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn. 
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, 
pak zijn hand, dan val je niet. 

 
 
Zegenbede:   
 

 
Dat wij gezien zijn in de ogen van de Levende 
dat in ons zijn licht niet dooft, 
 
dat Hij ons steeds tot leven blijft bewegen, 
ons aan elkaar geeft als thuis en toekomst, 
 
dat wij elkaar hervinden bij zijn licht 
wanneer de avond valt, 
 
dat Hij zijn naam 
in onze dromen schrijft, 
 
daartoe zegene ons de Levende, 
Vader, Zoon en Geest.  
Amen 
 
(tekst: Sytze de Vries) 

 
 
 
 
 
 
 
Volgende week zondag 28 juni is er opnieuw een uitzending vanuit De Bron. Om 10.00 uur zal René 
Visser dan in de uitzending voorgaan.  
 
We wensen u en jullie een gezegende zondag en een goede week!  


