
 

De belangrijkste zijn … 
orde voor het morgengebed op zondag 19 september 2021 

in de Nassaukerk te Amsterdam 

 

 

muziek  W. Babell 1e Oboe sonata 2e Adagio;  

   F. Veracini 2e Recorder sonata Largo 

welkom en aansteken kaarsen voor kinderen en tieners 

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 298  Eeuwige, onze God 

we gaan zitten 

kyrië 

lofzang Liedboek 305  Alle eer en alle glorie 

inleiding  (op thema morgengebed)  

lied Liedboek 333: 

 

lezing Deuteronomium  13, 2-5 

lied Liedboek 334  Het woord dat ik jouw geef  

lezing Marcus 9, 30-37 

lied   Liedboek 991: 1, 2, 3, 6, 7  De eersten zijn de laatsten 

gedicht Als ik koning was en rijk en machtig 

 - maar ik dien alleen, ik wil ook dienen  

en ik ben altijd de ongeziene 

ster van na de hondenwacht indachtig -  

 



Als ik koning was - maar ach, ik droom maar -  

en ik weet niet eens hoe ik moet dromen 

want de haast al dierbare fantomen 

van mijn knechtschap zijn toch onontkoombaar-: 

 

Als ik miste wat ik nu kan strelen:  

lompen, korsten, muren, ketens, wonden, 

zou ik mijn brood niet meer met vogels delen 

niet meer hunkeren naar meisjesmonden 

en de God van straks en zopas 

hij zou ver zijn, als ik koning was. 

 

Sonnet van Michel van der Plas 

stilte            

lied Liedboek 838: 1, 2, 3  O grote God die liefde zijt  

de kaarsen worden aangestoken  

gebeden   

stil gebed   besloten met gezongen Onze Vader, Liedboek 369b  

mededelingen en toelichting collectes 

we gaan staan  

slotlied  Liedboek 1001  De wijze woorden en het groot vertoon 

zegen  beantwoord met Liedboek 431c:  Amen, amen, amen 

muziek  F. Veracini 2e Recorder sonata Allegro 

collecte  Buurthulp Oost en West (1e, zwart) en Kerkmuziek (2e, grijs) 

 Het offerblok is voor de eigen wijkkas. 

 

 

 

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT. 

Offerblok: uw gift kunt u o.v.v. ‘Offerblok september’ storten op: NL43 INGB 0003 717 062 

Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam. 

Aan dit morgengebed werkten mee: Gerard van Zeijl, organist, David Harris, hobo, 

Jaap Buning (dienstopdrager en zang), Marjo Wartena (diaken), Luc Tanja (zang), 

Judith van Dommelen (zang) en Bart Treffers (opname), Anrina Kolkman, Margot 

Rijnierse, Annemieke Tanja-Harfterkamp (voorbereiding)  



 

Wilt u meer weten over de Nassaukerk spreek dan iemand aan of kijk op 

www.nassaukerk.nl. Wilt u geregeld informatie ontvangen over onze activiteiten, laat 

dan uw naam en adres achter op de intekenlijst op de tafels achterin. Daar ligt ook 

allerlei informatie om mee te nemen.  

Giften zijn welkom op rekening NL59INGB0005006195 t.n.v. PGA Nassaukerk. 

 

 

AGENDA 

 

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), of laten bezorgen 

Elke maandag en donderdag. De maaltijd kost 3 euro. Bel met 06 13 53 52 94 of mail 

naar filahbezorgt@xs4all.nl 

http://www.nassaukerk.nl/
mailto:filahbezorgt@xs4all.nl

