RONDOM DE DIENSTEN
IN CORONATIJD
Aanmelden voor de diensten op zondag is noodzakelijk via
gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl of telefonisch bij een van de geestelijken. Voor de
diensten op woensdag, donderdag en zaterdag is aanmelding niet nodig.
Mensenwijdingsdienst (zie NB)
Zondag
10.30 uur (vooraf aanmelden noodzakelijk, zie hierboven)
Woensdag
9.00 uur
Donderdag 10.00 uur
Zaterdag
9.00 of 11.00 uur
NB:
- De dienst op woensdag 27 januari komt te vervallen i.v.m. de synode.
- Op de zaterdagen 13 februari en 13 maart begint de dienst om 11.00 uur.
- De dienst op woensdag 17 maart wordt (in verband met het stembureau in de gemeentezaal)
gehouden in de kleine kapel door een priester en twee ministranten, zonder gemeente.
- Op zondag 28 maart begint de zomertijd.
- In de Stille Week vanaf maandag 29 maart is er elke dag een dienst om 10.00 uur. Alleen op
zaterdag 3 april begint de dienst om 9.00 uur in verband met de retraite.
Het evangelie in de dienst
31 januari
Joh. 5:1-18
21 maart
Joh. 8:1-12
7 februari Lk. 13:10-17
28 maart
Mt. 21:1-11
14 februari Lk. 18:18-34
29 maart
Mt. 21:12-22
21 februari Mt. 4:1-11
30 maart
Mt. 21:23-32
28 februari Mt. 17:1-13
31 maart
Mk.14:1-11
7 maart
Lk. 11:14-36
1 april
Lk. 23:13-32
14 maart
Joh. 6:1-15
2 april
Joh. 19:1-15
en 26-35
3 april
Joh. 19:16-42
Feesttijden
Epifanie
woensdag 6 januari t/m zaterdag 6 februari
Triniteit
zondag 7 februari t/m zaterdag 6 maart
Lijdenstijd
zondag 7 maart t/m zaterdag 3 april
Paastijd
zondag 4 april t/m woensdag 12 mei
Gemeenteliederen
Triniteit
Lijdenstijd

Gij zijt de weg / Heer in uw woorden
Wees ons nabij / Dood noch leven

Liedteksten
Sinds half maart zingen we in de diensten geen liederen meer, maar spelen de musici wel de
melodie. Omdat niet iedereen de liedbundel heeft en de boekenstal, waar de liedbundel te koop is,
momenteel gesloten is, vind je hieronder enkele liedteksten van de liederen in de komende periode.
Gij zijt de weg die wij gaan,
Gij zijt de waarheid die wij zoeken op onze weg,
Gij zijt het leven in ons,
U, de weg en de waarheid, U, het leven roepen wij aan,
laat ons tot de Vader komen door U,
laat ons tot de Vader komen door U.

Heer, in Uw woorden is eeuwig leven;
En wij weten door de kracht van ’t geloof,
dat Gij zijt Christus, de Zoon van de levende God.
Wees ons nabij, o Heer, en wek ons hart.
Staan wij voor U niet lam en blind en doof en zonder woorden.
Gij geeft de tong haar spraak en opent het oor.
Gij drenkt het oog in licht en wijst ons rechte wegen.
Ontwaken laat Gij zo de nieuwe mens in ons,Gij, onze Heiland, onze God.
Dood noch leven,hoogte noch diepte,
kan ons scheiden van de liefde,
die in Christus Jezus is,onze Heer.
Zondagsdienst voor de kinderen
Aan ouders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst komen wordt gevraagd om
vooraf contact op te nemen met Marianne de Nooij.
De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 10.00 uur
gehouden; oefenen van het lied om 9.50 uur. Voorafgaand aan elke kinderdienst wordt er om 9.30
uur een verhaal verteld voor het hele gezin, waarbij ook de ouders en andere volwassenen welkom
zijn. In het verhaal wordt een verbinding gelegd met het evangelie dat die zondag wordt gelezen en
met de feesttijd in het jaar.
De data zijn: 7 februari, 21 februari, 7 maart en 21 maart.
Aanmelden is noodzakelijk via gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl.
Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
7 februari Lukas 13
Genezing op de sabbat
21 februari Lukas 18
De rijke jongeling
7 maart
Lukas 11
Het licht van de lamp
21 maart
Lukas 8
De zaaier
Liederen zondagsdienst voor de kinderen
Epifanie
Hoe helder staat de morgenster
Triniteit
Hij is de ster
Lijdenstijd
Zaai nu uw zaad in de aarde
Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst
Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Er is kinderoppas op 21 februari en op 21 maart. Graag van te
voren aanmelden.

