
Orde van dienst zondag 20 juni 2021 De Opgang 

 

Orgelspel 

Stilte (tijdens het consistoriegebed) 

Welkom (diaken van dienst)  

Aanvangslied – NLB 906:1 God is tegenwoordig 

Bemoediging (ouderling van dienst)  

 Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer. 

 Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Vervolg aanvangslied – NLB 906:5,6  

Beroep op God / smeekgebed (ouderling van dienst), eindigend met 

 Ouderling: zo roepen wij tot U: 

 Allen: all en de gesproken woorden:  

Heer, ontferm U. Christus , ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. 

Glorialied - NLB 657:1,2,3 Zolang wij ademhalen 

Groet 

 Voorganger: de Heer zij met U. 

 Gemeente: ook met U zij de Heer.   

 Voorganger: Genade zij u, en vrede,  

van God de vader, en onze Heer, Jezus  Christus.  

Moment met de kinderen 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Lezing (ouderling van dienst) - Job 30:15-26 (Bijbel in Gewone Taal) 

Lied - NLB 275:1,4,5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

Lezing (voorganger) - Marc. 4:35-41 

Lied - NLB 107:9,11,12,13 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Lied - vervolg NLB 906:7,8 

Mededelingen  

In memoriam (staan): 

Lenie Koenrades –van der Woerdt  

Willem Bol 

– moment stil, aansteken gedachtenis kaars (diaken of ouderling) (zitten) 

Inzameling van de gaven (diaken van dienst) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied - NLB 416:1,2,3,4 Ga met God (Samen zingen!) 

Zegen & gezongen amen: Lied 431b 

 

Collectes: 

1e collecte: Drugspastoraat 

Het Drugspastoraat Amsterdam verleent pastorale zorg aan mensen die in hun leven zijn of 
waren vastgelopen door drugsgebruik of in drugsgebruik. Het Drugspastoraat biedt vanuit 
de christelijke traditie antwoord op de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die 
erin verkeren oproept. Met name is het Drugspastoraat er voor mensen die weinig sociaal 
of maatschappelijk netwerk hebben. 



2e collecte: Eredienst 

Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door 
en toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. 
Daarom wordt op deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de 
eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van de eredienst. 
 

Het offerblok is voor de 1e helft van 2021 bestemd voor:  
De kandidatenmarkt Project ‘Dak- en thuisloze jongeren’ 
Wekelijks melden nieuwe jongeren zich aan bij de Kandidatenmarkt, op zoek naar 
perspectief op de arbeidsmarkt. Een deel van deze jongeren zwerft letterlijk van bank naar 
bank of is genoodzaakt buiten te slapen. 
Met het project ‘Geloof in eigen kunnen’ biedt de Kandidatenmarkt deze jongeren stabiliteit 
door de eigen zelfredzaamheid te bevorderen op alle leefgebieden. Samen werken we toe 
naar stabiliteit, een vaste woon- of verblijfplaats, inkomen uit arbeid en een schuldenvrij 
bestaan. 
 
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                                                                  
 


