
Orde van dienst voor zondag 26 juni 2022 in De Opgang 
Voorganger: Nico Brouwer 

Organist: David Schlaffke 

Ouderling van Dienst: Hilda Tomasouw 

Diaken: Pierre van Kalteren 

Liturgen: Nel Gallouh, Marjolein Klijzing, Marie-Claire Vos. 

 

Orgelspel 

Stilte (tijdens het consistoriegebed) 

Welkom (Themagroep)  

Aanvangslied: Ps 113: 1 en 2 

Bemoediging (ouderling van dienst)  

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

 Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Vervolg aanvangslied; Ps 113:3  

Gesproken Beroep op God / smeekgebed. Naar Psalm 103  

 : 
Themagroep Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden 
 Eeuwige God, wij willen u zien 
Allen  Geef ons vandaag een teken van liefde  
 
Themagroep Want wat de hemel is voor de aarde 
 Dat is uw liefde voor hen die geloven. 
Allen Geef ons vandaag een teken van liefde 
 
Themagroep Gij de vergeving van al onze zonden 
 Recht en gerechtigheid voor deze wereld 
Allen Geef ons vandaag een teken van liefde 
 
Themagroep Gij kent ons toch, gij zult niet vergeten 
 Dat wij uw mensen zijn, gij onze God.  
 Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden 
 Eeuwige God, wij willen u zien 
Allen  Geef ons vandaag een teken van liefde 
  

Glorialied Lied 809:   maal gezongen 
 

Groet 

 Voorganger: de Heer zij met U. 

 Gemeente: ook met U zij de Heer.  

 Of: 

 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 (Themagroep) Rechters: 13: 1 - 24 

Lied Psalm 118: 8 en 10 

Lezing (Themagroep) Openbaringen 2: 12 - 17  

Muziek 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 



Lied: 

Lied van Simson : 1 en 6 
1 Zegevierend komt hij schijnen, 

 Als een zon bij dageraad 

 Nacht en nevel moet verdwijnen,  

 Al het Filistijnse kwaad 

 Simson met z’n zeven lokken. 

 Als een vloed 

 Simson met zijn hartsgeheimen, 

 En hun gloed 

 

6 Wat van Simson staat geschreven 

 In de Heilige Schriftuur 

 Van de zon, het licht der wereld 

 Die de mensen doopt met vuur 

 Zegevierend gaat hij onder 

 In de nacht  

  Die z’n leven als een offer 

 Heeft volbracht  

 

Mededelingen & inzameling van de gaven (diaken van dienst) 

Dank 

gebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied: Lied 657:1,2,3,4. 
 

Zegen & gezongen amen: Lied 431b 

Plaatje voorkant liturgie: zie volgende bladzijde 

 

Collectes: 

 

1e collecte: Wereldvluchtelingendag – Kerk in Actie – Hulp en perspectief voor mensen 
zonder papieren 

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld 
omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig 
rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de 
Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in 
Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze 
mensen. 

 

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. 

 

 



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      
 

 

 

 
 

Verantwoording van de teksten en liederen: 

Hoe is uw naam:, tekst Huub Oosterhuis, Uit verzameld Liedboek, Liturgische gezangen op 
tekst van Huub Oosterhuis, Gooi en Sticht, Kampen. 2004 

 

Zegevierend kom hij schijnen 

Tekst Jaap Zijlstra, melodie Theo Goedhart. Uit Zingend geloven deel 4 nr 59, 
Boekencentrum, Zoetermeer 

 

Afbeelding voorkant liturgie:  

Rembrandt: aankondiging van de geboorte van Simson aan Manoah. 

Overgenomen uit Death and Dyssemmetry, Mieke Bal, blz 77, The University of Chicago 
Press, 1988. 

 

Deze dienst is voorbereid door de werkgroep “Themadiensten” van de Protestantse 
wijkgemeente Osdorp Sloten bestaande uit: 

Nel Gallouh, Cora Buitendijk, Marjolein Klijzing, Arend de Wilde, Jaap Beukema,  

Marie – Claire Vos, Nico Brouwer  
 

 


