orde voor de viering op zondag 22 november 2020
in de Nassaukerk te Amsterdam

NB: Liederen en acclamaties kunnen in de kerk helaas niet worden meegezongen.

VOORBEREIDING
muziek
welkom en 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

Liedboek 294 Wees hier aanwezig

aanvangslied

Liedboek 65 De stilte zingt u toe, o Here

we gaan zitten
smeekgebed

met gezongen acclamatie: Liedboek 301g Kyrie eleison

lofzang

Liedboek 632, 1 en 3 Dit is de dag

SCHRIFTEN
gebed

met gezongen acclamatie: Liedboek 333
Kom Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

schriftlezing

Zacharia 9: 9-10

lied

Liedboek 840, 1 en 2 Lieve Heer, Gij zegt ‘Kom’

schriftlezing

Mattheüs 11: 25-28

muziek

Melodie liedboek 747 Eens komt de grote zomer

overweging
muziek

GEBEDEN EN GAVEN
gebeden

Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan. De
gebeden worden besloten met stil gebed en het door allen
gesproken Onze Vader
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
in Eeuwigheid, Amen.

mededelingen
we gaan staan
slotlied

Liedboek 315, 1 en 3 Heb dank, o God

zegenbede
muzikale afsluiting
collecten

bij de uitgang of via GIVT 1. (zwarte zak): Diensten voor
gehandicapten, 2. (bruine zak): Pastoraat. Offerblok (wit): Eigen
wijk.

Op de kaarsentafel rechts voor in de kerk kunt u een kaarsje branden voor een
dierbare. Er ligt ook een boek om een intentie voor de gebeden in te schrijven. Dit kan
op zondag na de dienst en op dinsdagmiddag tijden Open Kerk tussen 14.00 en 16.00
uur.
Aan deze viering werkten mee: Kees Schuurman (orgel), David Harris (hobo), Jaap
Buning (dienstopdrager), Anrina Kolkman (diaken), Henriette Frans en Petra Sloot
(zang), Bart Treffers (koster en opname) en ds. R.J. Bakker (voorganger).
De collecten kunt u voldoen bij de uitgang of via GIVT. Offerblok: uw gift kunt u o.v.v.
van ‘Offerblok november’ storten op: NL43 INGB 0003 717 062 Diakonie SOW
Nassaukerk Amsterdam.
Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de
dienstopdrager. Wilt u meer weten over de Nassaukerk, spreek dan iemand aan of kijk
op www.nassaukerk.nl.
Giften zijn welkom op rekening NL59 INGB 0005 006 195 t.n.v. PGA Nassaukerk

AGENDA
Dinsdag 24 november
Gemeente-avond online 20:00-21:30 uur
Opgeven bij Abbo Santema: a.h.santema@uva.nl. Heeft u geen digitale
mogelijkheden, dan kunt u een belafspraak maken met iemand van de kerkenraad of
schriftelijk reageren.
Elke dinsdagmiddag
Nassaukerk open tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt zo binnenlopen. Ook worden er
nog vrijwilligers gezocht voor deze openstelling.
Elke maandag en donderdag
Maaltijd afhalen bij Filah, Van der Hoopstraat 43hs. Of laat het bezorgen! De maaltijd
kost 3 euro. Bel met 06 13 53 52 94 of mail: filahbezorgt@xs4all.nl.
Donderdag 10 december
Dag van de Rechten van de Mens. Bij Amnesty kunt u nu al een gratis schrijfpakket
opvragen: www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen.
U kunt ook online meedoen via www.amnesty.nl/write-for-rights.
Tot en met 16 december
ma t/m za van 10.00-15.00 uur, Westerkerk
Tentoonstelling ‘Nieuwe Aarde: 12 visioenen’. Gratis entree.

