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Orde van dienst

De Protestantse Kerk Amsterdam bestaat in haar huidige vorm sinds 2004 als
fusie van hervormden en gereformeerden. Anno 2019 telt de PKA ongeveer
twintig wijkkerken en een tiental pioniersplekken.
Voor reacties op vanmiddag en/of andere vragen kunt u terecht via
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secretaris@vdga.nl en info@protestantsamsterdam.nl.
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Nick Cave & The Bad Seeds – God is in the House
We've laid the cables and the wires
We've split the wood and stoked the fires
We've lit our town so there is no place for crime to hide

8

Our little church is painted white

He will my Shield and Portion be,

And in the safety of the night

As long as life endures.

We all go quiet as a mouse, for the word is out
God is in the house (3x)

Yea, when this flesh and heart shall fail,

No cause for worry now

And mortal life shall cease,

God is in the house

I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.

Moral sneaks in the White House
Computer geeks in the school house

The earth shall soon dissolve like snow,

Drug freaks in the crack house

The sun forbear to shine;

We don't have that stuff here

But God, who called me here below,

We have a tiny little Force

Will be forever mine.

But we need them of course, for the kittens in the trees
And at night we are on our knees, as quiet as a mouse

When we’ve been there ten thousand years,

For God is in the house

Bright shining as the sun,

God is in the house (2x)

We’ve no less days to sing God’s praise

And no one's left in doubt

Than when we’d first begun.

God is in the house
Zegenbede

Homos roaming the streets in packs
Queer bashers with tyre-jacks
Lesbian counter-attacks
That stuff is for the big cities
Our town is very pretty
We have a pretty little square
We have a woman for a mayor
Our policy is firm but fair
Now that God is in the house
God is in the house (2x)
Any day now He'll come out
God is in the house
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Collecte

Well-meaning little therapists

Er is één collecte. De helft van deze collecte is bestemd voor een goed doel dat

Goose-stepping twelve-stepping Teetotalitarianists

Femke Halsema heeft gekozen, het Daklozenopvang Stoelenproject. De

The tipsy, the reeling and the drop down pissed

andere helft van de collecte is bestemd voor de organisatie van Preek van de

We got no time for that stuff here

Leek.

Zero crime and no fear
We've bred all our kittens white

Daklozenopvang Stoelenproject

So you can see them in the night

Het Stoelenproject is een laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of

And at night we're on our knees

thuisloos zijn in Amsterdam. Iedere avond van 15 september tot en met 30

As quiet as a mouse, since the word got out

april bieden we onderdak en eten en drinken aan 45 daklozen. Met of zonder

From the North down to the South

regiobinding. Ieder seizoen zijn dat weer 10.000 overnachtingen van mensen

For no-one's left in doubt

die anders geen dak boven hun hoofd zouden hebben gehad.

There's no fear about
If we all hold hands and very quietly shout Hallelujah

Dank- en voorbeden

God is in the house (2x)

Stil gebed – eindigend in Onze Vader

Oh I wish He would come out
God is in the house

Slotlied (staande) door Sherefa Yorks

Amazing Grace

Gebed

Amazing grace! How sweet the sound

Schriftlezing

That saved a wretch like me!

Nieuwe Bijbelvertaling, NBG

I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.

Exodus 19: 1–6
1

In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren
2

Through many dangers, toils and snares,

weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaïwoestijn.

Ze waren vanuit

I have already come;

Refidim verder getrokken en in de Sinaïwoestijn gekomen. Daar sloegen de

’Tis grace hath brought me safe thus far,

Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3 Mozes ging de berg op, naar God.

And grace will lead me home.

De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de
kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen

The Lord has promised good to me,

Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb

His Word my hope secures;

gebracht. 5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij
houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere

6

3

volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul

The ring is locked upon the finger

je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’

And never again will my letters start
Sadly, or in the depths of winter

Exodus 24: 1-8
1

Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: ‘Kom naar mij toe, de berg op,

And no more shall we part

samen met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel

All the hatchets have been buried now

op eerbiedige afstand neer. 2 Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de HEER

And all of birds will sing to your beautiful heart

komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat.’

Upon the bough

3

Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had

gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles
4

And no more shall we part

wat de HEER geboden had. Hierna schreef Mozes alles op wat de HEER had

Your chain of command

gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar

Has been silenced now

en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van

And all of those birds

Israël één. 5 Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de HEER brandoffers

Would've sung to your beautiful heart, anyhow

6

te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. Mozes nam de helft
van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar.

Lord, stay by me

7

Don't go down

Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en
8

zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen’. Toen

I will never be free

nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei

If I'm not free now

hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u
al deze geboden te geven.’

Lord, stay by me
Don't go down
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I never was free

Nick Cave & The Bad Seeds – No More Shall We Part

What are you talking about?

And no more shall we part

For no more shall we part

It will no longer be necessary

And no more shall we part

And no more will I say, dear heart
I am alone and she has left me

Preek

And no more shall we part

Pianospel door Maartje Meijer

The contracts are drawn up,
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