
 

Thema: Gezien worden 

orde voor de viering op zondag 19 maart 2023 

in de Nassaukerk te Amsterdam 

 
 

VOORBEREIDING 

 

muzikale opening W. Boyce Sonata VIII Largo + Cantad alegres a Dios 31 

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 296 Die de morgen ontbood 

aanvangslied Liedboek 276: 1 en 2 Zomaar een dak 

we gaan zitten   

kyrië beantwoord met  Liedboek 367d 

lied Liedboek 158b Een schoot van ontferming 

 

SCHRIFTEN 

 

gebed beantwoord met  Liedboek 333: 

   Kom, Geest van God, maak onze harten open. 

  Dat Christus bij ons woning vindt! 

schriftlezing 1 Samuel 16, 1-13 

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

schriftlezing  Johannes 9, 1-13. 26-39 

lied Liedboek 534 Hij die de blinden weer liet zien 

overweging 

lied Liedboek 839 Ik danste die morgen 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

de kaarsen in het kaarsenblok en de wierook worden aangestoken 

gebeden   bij iedere intentie steekt de diaken een lichtje aan 

    voorbeden, stil gebed en Onze Vader (Liedboek 369b) 

mededelingen 

collecten          1. Boerderij De Meent 

  2. Missionair werk – Ontdekken in de Kliederkerk 

  Offerblok: Kerk in Actie, Syrië 

muziek  Cantad alegres a Dios   

slotlied Liedboek 425 Vervuld van uw zegen 

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

muzikale afsluiting  W. Boyce Sonata VIII Allegro 

 

 

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 maart’ storten op: 

NL43 INGB 0003 717 062, Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam. 

 

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

Doris Ferkranus (viool), Hans van Herwaarden (dienstopdrager), Jeannette Stronks 

(diaken), Bart Treffers (koster en camerawerk) en Cor Ofman (voorganger). 

 

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

dienstopdrager.  

 

AGENDA  

Nassaukerk open/Warme kamer 

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, Van der Hoopstraat 43-huis 

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

 



World Opera Lab, 30 en 31 maart 

Een hedendaagse Matthäus-Passion voor een nieuwe tijd. Met muziek en verhalen 

over honger, voedsel en vasten uit verschillende culturen. 

Meer informatie: Jaap Buning. 

 

Kerkdiensten in de wijkzaal 

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

stookkosten te drukken. 

 


