
Orde van dienst 4 december 2022 - Sloterkerk Populus Sion , 2e Advent 
 
 
Welkom – paaskaars  
Zingen:  Psalm 149: 1, 2en 3 
Votum en groet 
V: 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. 
Genade zij ons, en vrede, 
van God onze Vader, 
en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 
in de kracht van de Heilige Geest.  
Amen  
Kyriegebed  
Zingen: 494: 1,2, 3 Vanwaar zijt gij gekomen 
Schriftlezingen  
Gebed opening van de Schrift  
1e lezing Oude Testament   JESAJA 40: 1-11. NBV vertaling  
Zingen  Lied 117d  Laudate omnes gentes 3x 
2e lezing Nieuwe Testament: Joh. 1 : 19-28.  NBV vertaling 
Zingen:  Psalm 80: 1, 2, 4, 7 
Preek 
Zingen 103 e Bless the Lord my soul 4x met voorzang  
Gebed: Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader… 
Gaven   onder orgelspel 
Slotlied Lied 444: 1, 2, 3, 4, 5 Nu daagt het in het Oosten 
Zegen 
 
Collectes 
 
1e collecte: Wereldhuis- warme maaltijden 
Het Wereldhuis is een shelter, een veilige plek, waar we honderden mensen zonder 
papieren ontmoeten die in Amsterdam leven en die verstoken zijn van rechten, van 
opvang en van zorg. Met hen zoeken we naar manieren om de regie over hun leven 
weer terug te krijgen en we bieden hen training, informatie en advies. Voor velen van 
hen is het Wereldhuis een onmisbare pleisterplaats in hun leven geworden. Het 
Wereldhuis is tot slot een community, die hoofdzakelijk draaiende gehouden wordt 
door mensen ‘uit de doelgroep zelf’. Zo wordt er elke dag een warme, voedzame 
lunch geserveerd. 
 
2e collecte: Eigen wijkproject 
 
 
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       

 


