Het koninkrijk dichtbij?
orde voor de viering op zondag 21 februari 2021
in de Nassaukerk te Amsterdam
Liederen en acclamaties kunnen in de kerk helaas niet worden gezongen.

VOORBEREIDING
muziek

English Airs (G. Bingham c. 1700)

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

(gesproken)

aanvangslied

Liedboek 207 De trouw en goedheid van de Heer

we gaan zitten
kyrië

met gesproken acclamatie: Heer ontferm u

muzikaal intermezzo Rossini, Petite Messe Solennelle: Christe eleison

SCHRIFTEN
gebed

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

schriftlezing

Genesis 9: 8-17

lied

Liedboek 25c Naar u gaat mijn verlangen, Heer

schriftlezing

Marcus 1: 12-15

overweging
lied

Liedboek 756: 1, 2, 4, 8 Laat komen, Heer, uw rijk

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
Tot in Eeuwigheid, Amen.

mededelingen
we gaan staan
slotlied

Liedboek 556: 1, 2, 3 Alles wat over ons geschreven is

zegenbede
muzikale afsluiting

D. Sarri, 1e Sonata in F Allegro

collecten

1: Voedselverstrekking aan ongedocumenteerden
2: Eredienst; Offerblok: Voedselbank Amsterdam

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via de app GIVT. Offerblok:
uw gift kunt u o.v.v. Offerblok februari storten op: NL43 INGB 0003 717 062
Diakonie SOW Nassaukerk Amsterdam.
Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel/piano) en David Harris
(hobo), Edwin Koster (dienstopdrager), Henriette Frans en Judith van Dommele
(voordracht), Anrina Kolkman (diaken) en Ole van Dongen (voorganger).

AGENDA
Vandaag is er geen online koffiedrinken. Daarna wel weer.

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

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.

