
 

 

 

Moeders van Jezus: Ruth 

orde voor de viering op zondag 4 december 2022 

in de Nassaukerk te Amsterdam 

 

 

VOORBEREIDING 

 

muzikale opening  

welkom   

we gaan staan   

aansteken kinder- en tienerkaars 

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 296  Die de morgen ontbood 

aanvangslied Liedboek 80: 1 en 2  O God van Jozef leid ons verder 

we gaan zitten   

kyrië beantwoord met  Liedboek 301a (3x)  Kyrie eleison 

lied Liedboek 451: 1, 2 en 5 Richt op uw macht, o Here 

 

 

SCHRIFTEN 

 

gebed beantwoord met  Liedboek 333: 

   Kom, Geest van God, maak onze harten open. 

  Dat Christus bij ons woning vindt! 

schriftlezing Ruth 1 

lied Liedboek 77: 1 en 3  Roepend om gehoor te vinden 

overweging 

lied Liedboek 439  Verwacht de komst des Heren 

 

 



 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

de kaarsen in het kaarsenblok en de wierook 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 1e (zwart) Het Wereldhuis: warme maaltijden 

  2e (grijs) Eigen wijkproject: Soup en Soul 

muziek 

we gaan staan 

slotlied Liedboek 438: 1 en 4  God lof! Nu is gekomen 

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

muzikale afsluiting  

collecten  Offerblok: Energiefonds  

 

 

 

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT.  

Offerblok: uw gift kunt u in het witte offerblok doen of o.v.v. ‘Offerblok december’  

storten op: NL43 INGB 0003 717 062, Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam. 

 

Aan deze viering werkten mee: Nico Hovius (orgel/piano), David Harris (hobo), Judith 

van Dommele (voorzang), Jaap Buning (dienstopdrager), Anrina Kolkman (diaken), 

Bart Treffers (koster en camerawerk) en Richard Saly (voorganger). 

 

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

dienstopdrager.  

 

 

 

AGENDA  

 

Soup en Soul 

Dinsdag 6 december 12:00-14:00 uur, wijkzaal Nassaukerk. Een zoektocht naar het 

ware verhaal van de Heilige Nicolaas. Opgeven i.v.m. de soepmaaltijd: 

lydiameiling@gmail.com of 06-50865505 

mailto:lydiameiling@gmail.com


 

 

 

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, woensdag en donderdag eten om 18:00 uur (inloop 17:00 uur). Elke 

woensdagmorgen van 10:00-12:00 uur een koffie/thee-ochtend. 

 

 


