De doop van Jezus
orde voor de viering op zondag 10 januari 2021
in de Nassaukerk te Amsterdam

muziek

BWV 132 Bereitet die Wege, bereitet die Bahn

VOORBEREIDING
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 296 Die de morgen ontbood

aanvangslied

Liedboek 212 Laten wij zingend deze dag beginnen, vers 1,
4, 5.

we gaan zitten
smeekgebed
lofzang

SCHRIFTEN
gebed

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

schriftlezing

Jesaja 55:1-11

antwoordpsalm Liedboek 324 Wat vrolijk over u geschreven staat
schriftlezing

Marcus 1:1-11

lied

Liedboek 526 Juich voor de koning van de Joden, vers 1, 2.

overweging
lied

Liedboek 695 Heer, raak mij aan met uw adem, vers 1, 2, 3, 4.

GEBEDEN EN GAVEN
voorbeden

Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan.

stil gebed
onze vader

gesproken:
Onze Vader in de hemel
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 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.

mededelingen
we gaan staan
slotlied

Liedboek 528 Omdat Hij niet ver wou zijn, vers 1, 3, 5

zegenbede
muziek

G.F. Kauffmann

Nun lob, mein Seel, den Herren

collecten

bij de uitgang of via GIVT 1. Wijkdiaconie, 2. Crisispastoraat.
Offerblok januari: Eigen Wijk

Op dinsdagen is de kerk open van 14:00-16:00 uur en kunt u een kaarsje
branden voor een dierbare. Er ligt ook een boek om een intentie voor de
gebeden in te schrijven.
Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel), David Harris (hobo),
Sophia Kwikkel, Judith van Dommele, Hans Kolkman en Ole van Dongen
(zang), Edwin Koster (dienstopdrager), Wilma Dierx (diaken) en ds. Sietske
Blok (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 meer informatie, kijk op www.nassaukerk.nl.

Online koffiedrinken
De komende weken elke zondag na de uitzending van de kerkdienst.
De code die u kunt gebruiken: https://meet.google.com/gjq-nxyq-vbs
Meer uitleg vindt u in de mail over de vieringen in uw mailbox.

Maaltijd afhalen bij Filah (Kerk en Buurt)
Elke maandag en donderdag. De maaltijd kost 3 euro. Bel met 06 13 53 52 94
of mail naar filahbezorgt@xs4all.nl.

Nassaukerk open
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt zo binnenlopen. U kunt
zich ook als vrijwilliger aanmelden!

