
  ORDE VAN DIENST voor 25 juli 2021 in de Opgang 
een gezamenlijke dienst  van de Regenbooggemeente en wijkgemeente Osdorp-Sloten 

 
voorganger:    A.C. (Annacarina) Klein, MA 
organist:          Nico Brouwer 
zang:  Nel Gallouh 
 
Orgelspel 
 
Welkom, de kaars wordt ontstoken  
 
Liedboek 981: 1, 2, 3, 4 en 5 – Zolang er mensen zijn op aarde 
 
Votum en Groet 
voorganger: Onze hulp is in de Naam van Heer, 
  die hemel en aarde gemaakt heeft 
  die trouw houdt tot in eeuwigheid  
  en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. 
gemeente:  Genade zij ons, en vrede van God de Vader,   
  en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 
  in de kracht van de Heilige Geest. Amen. 
 
Lied gezongen door Nel en Annacarina: As the deer pants for the water (M. Nystrom) 
de gemeente zingt:  Als een hert dat verlangt naar water, / zo verlangt mijn ziel naar U. 

  U alleen kunt mijn hart vervullen, / mijn aanbidding is voor U. 
  U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. / Aan U alleen geef ik mij geheel. 
  U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U (2x) 

 
Kyriegebed 
 
Liedboek 218: 1 t/m 5 –   Dank u voor deze nieuwe morgen 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit het Nieuwe Testament Galaten 5, 13 – 26    
 
Liedboek 697: 1, 2, 3, 4 –  Kom Schepper, Geest  (voorzang: Nel en Annacarina, refrein: gemeente) 
 
Verkondiging: thema De vrucht van de Geest  
 
Liedboek 675: 1 en 2 –  Geest van hierboven  
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 
Lied How great thou art 
 
Collecten en orgelspel 
 
Slotlied Liedboek 978 –  Aan U behoort, o Heer der heren 
 
Zegen 
gemeente: Amen, amen, amen. (gezongen) 
 
Collectes: 
 
1e collecte: Wijkdiaconie 
Amsterdammers die hun buren graag een handje helpen en mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken 
worden door het Burennetwerk van de Diaconie aan elkaar gekoppeld. Het gaat daarbij om kleine klusjes 
als boodschappen doen, een lamp ophangen of samen een wandeling maken. In elke wijk creëert het 
Burennetwerk netwerkjes waarin het vanzelfsprekend is dat buren elkaar helpen. Zo wil de Diaconie de 
onderlinge inzet in de stad stimuleren. 



 
2e collecte: Tienerwerk 
Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt steeds weer opnieuw een 
eigentijdse aanpak en creativiteit. Daarom deze collecte om het tienerwerk te ondersteunen. 
 
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                  

 


