Blijven
orde voor de viering op zondag 2 mei 2021
in de Nassaukerk te Amsterdam
In coronatijd worden de liederen gezongen door voorzangers

VOORBEREIDING
welkom
we gaan staan
aansteken kinder- en tienerkaars
lied

Liedboek 284 Christus, Gij zijt het licht in ons leven

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

aanvangslied

Liedboek 657: 1 en 2 Zolang wij ademhalen

inleiding

SCHRIFTEN
gebed

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

schriftlezing

Johannes 15: 1-17

lied

Liedboek 518: 3 Hoe helder staat de morgenster

overweging
muziek

Berceuse van Nico P. Hovius

lied

Liedboek 700: 1 en 3 Als de wind die waait met vlagen

GEBEDEN EN GAVEN
gebeden

Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan. De gebeden
worden besloten met stil gebed en het gezongen of 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 653: 5 en 7 U kennen, uit en tot U leven

zegenbede
lied

Liedboek 708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe

collecten

bij de uitgang of via GIVT
1. Taal voor eenzaamheid
2. Dovenpastoraat
Offerblok: Eigen wijk

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT. Offerblok: uw gift kunt u o.v.v.
Offerblok mei storten op: NL43 INGB 0003 717 062 Diakonie SOW, Nassaukerk Amsterdam.
Algemene giften zijn welkom op rekening NL59 INGB 0005 006 195 t.n.v. PGA Nassaukerk.
Aan deze viering werkten mee: Nico Hovius (organist/pianist) en David Harris (hoboïst),
Margot Rijnierse (dienstopdrager), Jane Heijnis, Sophia Kwikkel, Ole van Dongen
(voorzangers), Desi Lieuw Hie (diaken) en Bart Treffers (koster en opname) en Ben de Boer
(voorganger).
AGENDA
Online koffiedrinken is terug!
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.
Soup & Soul, dinsdag 4 mei 18.45 uur online
Online samenkomst van kerk- en buurtgenoten voor een (z)innig gesprek. Op 4 mei samen
herdenken. Aanmelden bij Jette Uittenhout 06 83 25 40 89 of
soupensoulnassaukerk@gmail.com
Taizé-viering, donderdag 6 mei 20.00 uur online
Te volgen via Kerkdienst gemist. Met online themagesprek 19.00 uur
Gebak voor moederdag – sponsoractie tieners zondag 9 mei 12:00-14:00 uur
Om de reis van de tieners van de Protestantse Kerk Amsterdam naar Taizé te sponsoren, kunt
u volgende week zondag gebak kopen op de stoep van de kerk.

Nassaukerk open
Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een praatje of om
iets in het voorbedenboek te schrijven. U 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

