
 

Leve de verdeeldheid 

orde voor de viering op zondag 14 augustus 2022 

in de Nassaukerk te Amsterdam 

  

 

VOORBEREIDING 
 
 

muziek J.L. Krebs - Fantasia à gusto italiano, Krebs-WV 422 

welkom  

de kaarsen voor de kinderen en de tieners worden aangestoken 

we gaan staan 

moment van stilte 

bemoediging en groet  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

   DIE HEMEL EN AARDE MAAKT, 

   die trouw is tot in eeuwigheid 

   EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON. 

intredepsalm   Liedboek 74: 1 en12  ‘Waarom, o God, verstoot gij voor altoos’ 

we gaan zitten 

drempelgebed 

kyrië en gloria  Liedboek 299e  Kyrie- en gloriahymne 

 

 

SCHRIFTEN 
 
 

gebed van de zondag beantwoord met Liedboek 333:   

 Kom, Geest van God, maak onze harten open 

 dat Christus bij ons woning vindt! 

1e schriftlezing Jeremia 23, 23-29  

lied  Liedboek 338b  ‘Halleluja’ (2x) 

evangelielezing  Lucas 12, 49-57 

acclamatie Liedboek 339a  ‘U komt de lof toe’ 

verkondiging 

lied Liedboek 1012  ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ 



GEBEDEN EN GAVEN 

De kaarsen in het kaarsenblok worden aangestoken  

 

Na elke gebedsintentie zijn we even stil om voor God te brengen wat er in ons opkomt, 

waarbij de diaken een kaarsje aansteekt 

gebeden dankzegging en gebeden 

 stil gebed 

 Onze Vader (Liedboek 369b)  

mededelingen 

slotlied Liedboek 1001 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ 

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

muzikale afsluiting  F. Mancini 2e Sonata 2e Allegro 

collecten 1. Wijkdiaconie 

 2. Kerk in Actie – zomerzending: kerk in Egypte 

 Offerblok: Open Doors 

 

U kunt bijdragen aan de collecten via GIVT. 

Uw bijdrage aan het offerblok kunt u ook storten op: NL43INGB0003717062 t.a.v. 

Diakonie SOW Nassaukerk Amsterdam, o.v.v. “Offerblok augustus’. 

 
Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (piano), David Harris (hobo), Hans van 

Herwaarden (dienstopdrager), Hans Kolkman (diaken), ds. J.J. Suurmond (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. 

 
Koffie en thee bij Filah 

Elke woensdagmorgen van 10:00-12:00 uur een koffie/thee-ochtend in Filah, Van der 

Hoopstraat 43 huis. 


