Waar blijven wij?
orde voor de viering op de 3e zondag na Epifanie
23 januari 2022 in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING
muzikale opening

Hoe helder staat de morgenster (Liedboek 518, met descant) en
Reinhard Keiser: Weicht, ihr Schätze dieser Erden (uit
Weihnachtsoratorium Dialogus von der Geburt Christi)

welkom
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

Liedboek 291d Onze hulp in de naam van de Heer
(in beurtzang - I: voorganger, II: allen)

aanvangslied

Liedboek 217 De dag gaat open voor het woord des Heren

we gaan zitten
kyrië

met acclamatie Liedboek 301 g Kyrië eleison

gloria

Liedboek 304 Zing van de Vader die in den beginne

SCHRIFTEN
gebed

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

schriftlezing

Jesaja 61:10-11

lied

Liedboek 40:1 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht

schriftlezing

Johannes 1:35-52

overweging
lied

Liedboek 527 Uit uw hemel zonder grenzen

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 528 Omdat hij niet ver wou zijn

zegenbede

Liedboek 431c: Amen, amen, amen.

muzikale afsluiting

W. Babell, 2e sonate voor hobo,1e Allegro

collecten

1. Wijkdiaconie
2. Onderhoud kerkgebouw / kerkbalans
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),
Hans van Herwaarden (dienstopdrager), Wilma Dierx (diaken), Sophia Kwikkel, Jane
Heijnis, Hans Kolkman (zang), en Trinus Hibma (voorganger).

AGENDA

Er is geen online koffiedrinken!

Pastorale avond, woensdag 26 januari van 19.30 - 21.00 uur
Voor iedereen die (weleens) bezoekwerk doet en hierover van gedachten wil wisselen en
nieuwe inspiratie wil opdoen. We mogen weer live bij elkaar komen! Dus welkom in de
wijkzaal 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.

