Orde van dienst zondag 15 mei 2022, zondag Cantate – De Opgang
Thema: Maria: Moeder Gods, Maria als gelovige en als moeder van de gelovigen
Orgelspel
Stilte (tijdens het consistoriegebed)
Welkom (diaken van dienst)
Aanvangslied lied 98:1,2
Bemoediging (ouderling van dienst)
Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer.
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vervolg aanvangslied lied 98:3,4
Beroep op God / smeekgebed (ouderling van dienst), eindigend met
Ouderling: zo roepen wij tot U:
Allen: Gezongen kyrie (gezang 299e)
Glorialied 305
Groet
Voorganger: de Heer zij met U.
Gemeente: ook met U zij de Heer.
Moment met de kinderen
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing (ouderling van dienst) Lucas 1:26-38
Lied 157a
Lezing (voorganger) Johannes 19: 25-27
Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Orgelspel Ave Maria Bach/Gounod
Mededelingen & inzameling van de gaven (diaken van dienst)
Dankgebed, voorbeden en lied 368j, stil gebed, Onze Vader
Slotlied 538 1, 4
Zegen & gezongen amen: Lied 431b
Collectes:
1e collecte: Leefgemeenschappen in Amsterdam
Op verschillende plekken in Amsterdam zijn Christelijke Leefgemeenschappen gevestigd. Op
uiteenlopende en creatieve wijze en vanuit christelijke inspiratie, proberen zij een positieve,
verbindende kracht te zijn in de verschillende Amsterdamse buurten. Dit doen ze door
simpelweg ‘aanwezig’ of een ‘buur’ te zijn, maar óók door het organiseren van
buurtmaaltijden en activiteiten voor de wijk.
2e collecte: Onderhoud gebouw
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook
komt het voor dat een (kerk)gebouw voor de vieringen wordt gehuurd. Dat het gebruik van
een kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand
betreft, is duidelijk. Het klein onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook
deze verantwoordelijkheid op ons nemen.
Voor de collectes kunt u gebruik maken van het volgende
bankrekeningnummer NL18 INGB 0000 3783 84 t.n.v. Prot. Gemeente inzake
Osdorp-Sloten. U kunt aangeven hoe uw gave verdeeld moet worden. Geeft u
niets aan dan wordt uw gave in overleg tussen Diaconie en Kerkrentmeesters
verdeeld.
Of gebruik de GivT app

