
Orde van dienst zondag 5 december 2021 De Opgang 

 

Orgelspel 

Stilte (tijdens het consistoriegebed) 

Welkom (diaken van dienst)  

Aanvangslied Psalm 80:1 en 3 

Bemoediging (ouderling van dienst)  

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

 Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Vervolg aanvangslied Psalm 80: 6 en 7 

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

 Ouderling: zo roepen wij tot U: 

 Allen: Gezongen kyrie (gezang 299e) 

Amen. 

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 (ouderling van dienst) Maleachi 3: 1-4 

Lied 259 Zend ons een engel in de nacht 

Lezing (voorganger) Lucas 1: 5-25.  

Lied 464: 1 en 2 Een engel spreekt een priester aan 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Lied 444 Nu daagt het in het oosten. 

Mededelingen & inzameling van de gaven (diaken van dienst) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 433: 1 en 5 Kom tot ons, de wereld wacht 

Zegen & gezongen amen: Lied 431b 

 

Collectes: 
1e collecte: Wereldhuis- 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: Pastoraat rond verlies 
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen 
binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn, is een van onze pastorale 
taken. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Onder andere voor mensen die te maken 
hebben met verlies en rouw. Helpt u mee om hen te steunen? 
 
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       

 


