
 

Orde voor de viering op zondag 25 september 2022 

in de Nassaukerk te Amsterdam 

 

 

VOORBEREIDING 

 

muzikale opening F. Mancini 2e Sonata Andante 

 D. Purcell Sonata in C Largo 

woord van welkom   

we gaan staan   

aansteken kinder- en tienerkaars 

moment van stilte  

votum en groet 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   

intochtslied Liedboek 287: 1, 2 en 5  Rond het licht dat leven doet 

we gaan zitten   

kyriëgebed  

loflied Liedboek 1009  O lieve Heer, geef vrede 

 

 

SCHRIFTEN 

 

gebed om de geest beantwoord met  Liedboek 333: 

   Kom, Geest van God, maak onze harten open. 

  Dat Christus bij ons woning vindt! 

schriftlezing Richteren 6, vs. 11-17 

lied Liedboek 793  Bron van liefde, licht en leven 

schriftlezing  Lucas 6, vs. 17-19 

lied Liedboek 534  Hij die de blinden weer liet zien 

overweging 

lied Liedboek 23c  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 

 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

de kaarsen in het kaarsenblok worden aangestoken 

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 

collecten  1. Wijkdiaconie 

  2. Kerk in Actie – Vredeswerk: Columbia 

  Offerblok: Vredesorganisatie Pax 

muziek G.P. Telemann   Wedding-Divertissement TWV 11: 21 Rigaudon 

en Gigue 

we gaan staan 

slotlied Gezangen voor liturgie 484  Komen ooit voeten gevleugeld 

 

 2.  Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 

dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken. 

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 

overal vrede geschapen. 

 3.  Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 

Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - 

vrede de weg voor mijn voeten. 

zegenbede beantwoord met Liedboek 431c: Amen, amen, amen. 

muzikale afsluiting  D. Purcell Sonata in C 1e Allegro 

 



 

Aan de collecten kunt u bijdragen in de collectezakken aan de uitgang, of via GIVT.  

Offerblok: uw gift in het witte offerblok doen of storten o.v.v. ‘Offerblok september’ op: 

NL43 INGB 0003 717 062, Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam. 

 

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

Jaap Buning (dienstopdrager), Anrina Kolkman (diaken) en Margrietha Reinders 

(voorganger). 

 

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de 

dienstopdrager.  

 

 

AGENDA 

 

Expositie in de Nassaukerk september en oktober 

Expositie Mail Art TWEE, een project waarbij gevluchte kunstenaars hun kunstwerken 

hebben laten afmaken door niet-kunstenaars. 

 

Week tegen de eenzaamheid 27 september t/m 6 oktober 

Organiseer of bezoek een activiteit. Ontmoeting en verbinding staan centraal. Meer 

informatie: www.eentegeneenzaamheid.nl 

 

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. 

 

http://www.eentegeneenzaamheid.nl/

