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Amsterdamse Studentenekklesia 

Orde van dienst - zondag 4 januari 2015 

 

Schaamte 

 

- Woord dat ruimte schept (3x, Verzameld Liedboek 537) 

 

- Woord ten geleide 

 

- Woord dat ruimte schept (VL 537) 

 

- Kinderkring 

 

- Fragment uit de Wijsheid van Jezus Sirach 

Sirach 4:20-30 

 

Wacht het gunstige tijdstip af en hoed je voor het kwaad. 

Zorg dat je je niet hoeft te schamen over jezelf, over je ziel. 

Want er is schaamte die leidt tot zonde 

en er is schaamte als een prachtig sieraad dat tot eer strekt. 

Wees niet partijdig, tot schade van je ziel 

en ontzie niemand zó dat je ten val komt. 

Spreek als het moet het woord, als het tijd is 

want wijsheid wordt gekend door het woord 

en wat je geleerd hebt blijkt uit het spreken van je tong. 

Spreek niet tegen de waarheid in 

en besef hoe onwetend je bent. 

Schaam je niet je zonden te belijden, 

houd de stroom van een rivier niet tegen. 

Begeef je niet in het gezelschap van een dwaas 

en kies niet de partij van een machthebber. 

Vecht voor de waarheid tot de dood, 

dan zal JHWH de God strijden voor jou. 

Wees niet brutaal met je tong 

en niet lui en nonchalant in je werk. 

In je huis wees niet als een leeuw 

en verbeeld je niets ten overstaan van je slaven. 

 

- Psalm 1, vrij (VL 8) 

 

- Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret 

Johannes 8:1-11 

 

Jezus ging naar de Berg van de Olijven. 

Vroeg in de morgen was hij weer in het heiligdom. 

Heel het volk kwam naar hem toe, 

hij ging zitten en hij gaf hen onderricht. 

De Schriftgeleerden en de Farizeeën voerden een vrouw mee 

die betrapt was op overspel. 

Zij lieten haar staan in het midden 

en zeiden hem: 

 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspelig was. 

 In de Thora draagt Mozes ons op zulke vrouwen te stenigen. 

 Wat zeg jij daarvan? 

Dit zeiden ze om hem te beproeven, 

om te zien of ze hem konden aanklagen. 

Jezus boog zich voorover 
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en hij schreef met zijn vinger op de grond. 

Toen ze bleven aandringen op een antwoord, 

richtte hij zich op en sprak tot hen: 

 Wie ook maar van jullie zonder zonde is, 

 laat die als eerste een steen naar haar werpen. 

Hij boog zich weer voorover en schreef op de grond. 

Toen ze dat hoorden, 

dropen ze af, een voor een, 

om te beginnen de oudsten - 

hij bleef achter, alleen, en de vrouw die daar stond in het midden. 

Jezus richtte zich op en sprak tot haar: 

 Vrouw, waar zijn ze? 

 Heeft niemand jou veroordeeld? 

Zij sprak: 

 Niemand, heer. 

Jezus sprak tot haar: 

 Ook ik veroordeel jou niet. 

 Ga en zondig van nu af niet meer. 

 

- Toespraak 

Colet van der Ven 

 

- Muzikaal intermezzo 

 
- Delf mijn gezicht op (VL 744) 

 

- Intermezzo en collecte 

 

- Viering van eucharistie 

 

Hier begint de dienst van de tafel 

viering van eucharistie 

laat ons bidden. 

 

Gij die uw gemeente bijeenroept 

hier en waar ook ter wereld, 

die ons raakt met uw woord, 

die ons kent van gezicht, 

niet vergeet onze namen: 

kom over ons met uw geest. 

 

- Sacrament van hoop  (VL 674) 

 

- Moge het delen (in D-groot, muziek Tom Löwenthal) 

 

- Brood en wijn 

 

- En todo amar y servir (Taizé) 

 

- Mededelingen 

 

- Bomen schreeuwen niet (VL 874) 

 

- Voorbeden 

 

- Onze Vader (VL 246) 
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- Zegen 

 

- Die mij droeg (VL 239 / G 237) 

 

 


