God vermenigvuldigt waar wij delen
orde voor de viering op zondag 18 juli 2021
in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

muziek

D. Sarri 3e Sonate in D Minuetto, Larghetto
P.B. Bellinzani 1e Sonata, Largo

welkom
we gaan staan
aansteken kinder- en tienerkaars
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
aanvangslied

Liedboek 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht

we gaan zitten
kyrië

met acclamatie Liedboek 301g Kyrie eleison

lofzang

Liedboek 304 Zing van de Vader

SCHRIFTEN

gebed

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

schriftlezing

Jeremia 23, 1-6

lied

Liedboek 995 O Vader, trek het lot U aan

schriftlezing

Marcus 6, 30-44

overweging
lied

Liedboek 383 Zeven was voldoende

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 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

zegenbede
muzikale afsluiting P.B. Bellinzani 1e Sonata Presto
collecten bij de uitgang of via GIVT:
1. het Wereldhuis
2. kosten activiteiten Kerkenraad
Offerblok: eigen wijkkas

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT. Offerblok: uw gift kunt u
o.v.v. ‘Offerblok Eigen Wijkkas’ storten op: NL43 INGB 0003 717 062 Diakonie SOW
Nassaukerk Amsterdam.
Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel), David Harris (hobo), Edwin
Koster (dienstopdrager), Desi Lieuw (diaken), Jane Heijnis, Petra Sloot en Sophia
Kwikkel (zang), Bart Treffers (koster en opname) en Cor Ofman (voorganger)

