Verwarring of verwondering?
liturgie voor de viering op zondag 19 juni 2022
in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING
muziek

G.B. Vitali Capriccio sopra 12 Figure op. 7/4

welkom
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.

aanvangslied

Liedboek 601: 1 t/m 3 Licht dat ons aanstoot

we gaan zitten
de kaarsen worden aangestoken; Liedboek 284 (3x):
Christus, Gij zijt het licht in ons leven
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.
moment met de kinderen en tieners
kyriëgebed
glorialied

Liedboek 723: 1 en 2 Waar God de Heer zijn schreden zet

SCHRIFTEN
gebed

beantwoord met Liedboek 333:
Kom, Geest van God, maak onze harten open
dat Christus bij ons woning vindt!

eerste lezing

Genesis 11 : 1 - 9

antwoordpsalm

Liedboek 1001: 1, 2 en 3 De wijze woorden en het groot vertoon

tweede lezing

Handelingen 2 : 43 – 47

muzikaal intermezzo A. Corelli Triosonaten op. Post. Grave

overweging
lied

Liedboek 418: 1 t/m 4 God, schenk ons de kracht

GEBEDEN EN GAVEN
de kaarsen en de wierook worden aangestoken
lied

Let me be a living prayer, gezongen door Hans Kolkman

gebeden

Dankgebed - voorbeden - stil gebed
Onze Vader (Liedboek 369b)

mededelingen
slotlied

Liedboek 425: Vervuld van uw zegen

zegen

besloten met Amen, amen, amen (Liedboek 431c):

muzikale afsluiting:

A. Corelli, 1e Triosonate op.post. 1e Allegro (WoO 5)

collecten

1. Wijkdiaconie
2. Kerk als plaats van stilte
Offerblok: Groene kerk

U kunt bijdragen aan de collecten via GIVT.
Uw bijdrage aan het offerblok kunt u ook storten op: NL43INGB0003717062 t.a.v.
Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam, o.v.v. “Offerblok juni’.
Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel), David Harris (hobo), Doris
Ferkranus (viool), Hans Kolkman (zang), Hans van Herwaarden (dienstopdrager),
Anrina Kolkman (diaken), Menne Vellinga (koster en cameraman), Lydia Meiling
(voorganger).
Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de
dienstopdrager.

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.

Eten bij Filah
Elke maandag en donderdag, Van der Hoopstraat 43 huis, van 18:00-19:00 uur (inloop
17:00 uur). Een losse maaltijd kost € 3,-. Een strippenkaart voor 10
maaltijden kost € 25,-. Betalen kan contant bij Filah.
Pop-up restaurant ‘Happietaria Amsterdam’, van 7 t/m 24 juni
Door christelijke studenten van verschillende verenigingen in Amsterdam voor het goede
doel: het voorkomen van mensenhandel en seksueel- en gendergerelateerd geweld in
Nepal. Maandag t/m zaterdag geopend, Buurthuis Archipel aan het Makassarplein 1 in
Amsterdam. Reserveren kan via www.happietaria.nl/amsterdam.
Wandelen, zaterdag 25 juni
Het zal een wandeling worden van ongeveer 10 km. Opgeven bij
marjowartena@hotmail.com

