
 

Veel geluk! 

orde voor de viering op zondag 29 januari 2023 

in de Nassaukerk te Amsterdam 

 

  

VOORBEREIDING 

 

muzikale opening Uit de bundel Cantad alegres a Dios  

 (samengesteld door de vader van David Harris) 

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 295 Wees hier aanwezig, woord ons gegeven 

(voorzang wordt gesproken, gemeente zingt refrein) 

aanvangslied Liedboek 1005 Christus ons licht 

we gaan zitten   

kyrië beantwoord met:  Kyrie, kyrie, kyrie eleison (2x) 

gloria Liedboek 117d Laudate omnes gentes (4x) 

 

 

SCHRIFTEN 

 

gebed beantwoord met  Liedboek 333: 

   Kom, Geest van God, maak onze harten open. 

  Dat Christus bij ons woning vindt! 

schriftlezing Sefanja 2:3; 3: 9-13 

lied Liedboek 763 Zij zullen de wereld bewonen 



schriftlezing  Matteüs 5: 1-12. 

overweging 

lied Liedboek 1001 De wijze woorden en het groot vertoon 

 

 

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 1e (zwart): Luistergroepen 

  2e (grijs): Kinderen en jongeren 

muziek Uit de bundel Cantad alegres a Dios 

we gaan staan 

slotlied Liedboek 871 Jezus zal heersen waar de zon.. 

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

muzikale afsluiting  Uit de bundel Cantad alegres a Dios 

collecten  Offerblok januari: wijkkas 

 

Aan de collecten kunt u ter plekke bijdragen of via GIVT.  

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

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

 

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

Margot Reinierse (dienstopdrager), Jane Heijnis (diaken), Bart Treffers (koster) en ds. 

Nellie van Voornveld, buurtdominee rond de Regenbooggemeente (voorganger). 

 

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

dienstopdrager.  

 

Energiefonds 

De diaconie van de Nassaukerk heeft nu een energiefonds. Voor mensen die in de 

problemen komen door de hoge energiekosten. Kent u iemand of bent u iemand die in 

de financiële problemen komt? Geef dat dan door aan de dienstdoende diaken. 



Heeft u de (2x) 190 euro compensatie voor de energiekosten niet nodig? U kunt het 

storten in het energiefonds. Bankrekening van de diaconie: NL43 INGB 0003 7170 62, 

o.v.v. Energiefonds. 

 

 

 

AGENDA 

 

Kunstvesper  

Op zondag 29 januari om 16.00 uur. Het thema is: het landschap als grondlegger van 

de ziel.  

 

Taizéviering 

Donderdag 2 februari is er een Taizéviering in de Nassaukerk. De viering start om 

20:00 uur (19:00 uur themagesprek). 

Meer informatie: pionier@taizé.amsterdam of 06-13214203. 

 

Expositie 

Expositie van schilderijen van Co van Melle: ‘Dokter Co gaat naar de runderen’, t/m 

donderdag 2 maart in Sociëteit De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29. Dinsdag 

13:00-17:00 uur en vrijdag van 10:30-12:30.  

Of op afspraak: 06-42157362 of covanmelle@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. 

 

Kerkdiensten in de wijkzaal 

Van 1 januari tot 21 maart worden de kerkdiensten in de wijkzaal gehouden om de 

stookkosten te drukken. Vieringen zijn in die periode niet online te volgen. 
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