Zomerdienst
orde voor de viering op zondag 31 juli 2022
in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

muzikale opening

Abbe Stadler (Beethoven WoO 178);
BWV 159 Ich folge dir nach

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 294 Wees hier aanwezig

aanvangslied

Liedboek 33: 1, 2, 8 Kom nu met zang

we gaan zitten
kyrië

met acclamatie Liedboek 301f Heer, ontferm u

gloria

Liedboek 632: 1, 2, 3 Dit is de dag

SCHRIFTEN

gebed

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

schriftlezing

Psalm 145: 8 - 18

lied

Liedboek 72: 1, 2, 4, 7 Geef Heer de koning uwe rechten

schriftlezing

Matteus 5: 1 -10

overweging
lied

Liedboek 454 De mensen die gaan in het duister

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

Ongestraft mag liefde bloeien;
tekst Sytze de Vries, melodie: Liedboek 745

2. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

zegenbede

beantwoord met Liedboek 431c: Amen, amen, amen

muzikale afsluiting

P.B. Bellinzani op. 3 2e Sonata 1e Allegro

collecten

1. Dovenpastoraat
2. Toerusting en vorming
Offerblok: Wijkkas Nassaukerk

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

Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel/piano), David Harris (althobo),
Quint Pesch (hobo), Henriette Frans (zang), Sophia Kwikkel (dienstopdrager), Wilma
Dierx (diaken) en Ellen Kok (voorganger).

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.

Filah, Van der Hoopstraat 43-huis
Elke maandag en donderdag van 18:00-19:00 uur eten voor 3 euro.
Elke woensdag van 10:00-12:00uur koffie/thee-ochtend

