Heb het leven lief!
orde voor de viering op zondag 2 januari 2022
in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

muzikale opening

J.S. Bach, BWV 248 Bereite dich Sion (Christmas Oratorium)

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

(Liedboek p 535, Sytze de Vries):
Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert, met zijn stralen, wek Gij God, zo ook mij!
Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, laat mij uw trouw ook nu weer dagen!
Schep doorgang aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt, en zet mij
recht weer op mijn voeten:
niet moedeloos, niet hopeloos verlamd,
maar opgericht, met opgeheven hoofd
tot U, mijn Zon, mijn dag, mijn licht!

aanvangslied

Liedboek 496: 1 en 3 Een ster ging op uit Israël

we gaan zitten
kyrië

met acclamatie Liedboek 301a Kyrie eleison

gloria

Liedboek 503: 1, 2 en 4 Wij staan aan een kribbe

SCHRIFTEN

gebed

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

schriftlezing

Jesaja 11: 1-10

lied

Liedboek 489:1 en 2 Komt ons in diepe nacht ter ore

schriftlezing

Lucas 2 : 33 – 40

overweging
lied

Heb het leven lief! Liesbeth List
klik hier: https://youtu.be/YMUc8WrxPss
Leef als een kind
Van de wind en van de liefde
En herken de open blik
In de ogen van een vreemde
Dans met de maan
Sla je armen om de sterren
Ga je dromen achterna
Op de maat van de seizoenen
Heb het leven lief
Als de stormwind gromt en als de lente komt
En verberg je niet
Als de regen valt of de donder knalt
Zing het hoogste lied
Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht
Heb het leven lief
En wees niet bang
Huil als het moet
Totdat je stikt in al je tranen
Maar ontwapen je verdriet
Met dezelfde overgave
Als waarmee je huilt
Je kunt uit je as herrijzen
Het geluk van het moment
Zet een streep door het verleden
Heb het leven lief

met je ogen dicht of in het volle licht
Hou van wie je ziet
Pak de liefde vast en verlies haar niet
Heb het leven lief
In de grijze nacht en als de morgen lacht
Heb het leven lief
En wees niet bang, wees maar niet bang

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

Bij elke gebedsintentie steekt de diaken een kaarsje aan. De
gebeden worden besloten met stil gebed en het gezongen Onze
Vader (Liedboek 369b)

mededelingen
we gaan staan
slotlied

Liedboek 481: 1, 2 en 3 Hoor de engelen zingen

zegenbede

Liedboek 431c: Amen, amen, amen.

muzikale afsluiting

Te Deum Prelude (Charpentier)
Chestnuts roasting on a open fire

collecten

1. De Sociale Kruidenier
2. Eredienst
Offerblok: Eigen wijkkas

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT.
Offerblok: uw gift kunt u o.v.v. ‘Offerblok januari’ storten op: NL43 INGB 0003 717 062
Diakonie SOW Nassaukerk Amsterdam.

Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel/piano), David Harris (hobo),
Margot Rijnierse (dienstopdrager), Desi Lieuw (diaken), Jane Heijnis, Sophia Kwikkel
en Hans Kolkman (zang), Bart Treffers (koster en camerawerk) en Lydia Meiling
(voorganger).

AGENDA

Nieuwjaarswensen online
Vandaag na de dienst om ongeveer 11:30 uur. Klik hier:
https://us02web.zoom.us/j/83526243245?pwd=bXpWUDZpQ0ptYnplT2dCZVFqNTBmdz09

Eerst klikken… even geduld … en dan in het volgende scherm 1 keer klikken op de
knop Join with video. Dan kom je er vanzelf in.
Andere route: klik op Launch meeting, dan onderaan op de pagina op Join from Your
Browser, dan Join
Soms heb je een van de volgende codes nodig:
Meeting ID: 835 2624 3245
Passcode: 493244

Taizéviering
Donderdag 6 januari 20:00-21:00 uur via kerkdienstgemist of interactief via
https://uva-live.zoom.us/j/81133805251

Soup & Soul
Dinsdag 4 januari 18:30 tot 20:00 uur. Aanmelden bij Lydia Meiling:
soupensoulnassaukerk@gmail.com of 06-50865505.

