
Orde van dienst zondag 5 februari 2023 – De Opgang 
 

Stilte 
Welkom  
Zingen: Lied 216: 1, 2, 3 (Dit is een morgen als ooit de eerste) 
Bemoediging  
 Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  
 Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Zingen: Lied 601: 1, 2 (Licht dat ons aanstoot in de morgen) 
Beroep op God  
Zingen (gloria): Lied 413: 1, 2, 3 (Grote God, wij loven U) 
en: Lied 885: 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer) 
Groet 
Presentatie van het kunstwerk en de herstelde antependia 
Gebed bij de opening van de Schrift  
Lezing: Kolossenzen 3: 12-17 
Zingen: Bundel Joh. De Heer lied 150: 1, 2, 3 (Welk een vriend is onze Jezus) 
Lezing: Johannes 2: 1-11 
Zingen: Lied 793: 1, 2, 3 (Bron van liefde, licht en leven) 
Uitleg en verkondiging 
Zingen: Lied 919: 1, 2, 3, 4 (Gij die alle sterren houdt) 
Zingen: Bundel Joh. De Heer lied 140: 1, 2, 3, 4 (Ik zie een poort wijd open staan) 
Mededelingen & collecten 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
Gezongen Onze Vader: lied 1006 (Onze Vader in de hemel) 
Zingen: Lied 425 (Vervuld van uw zegen) 
Zegen & gezongen amen (lied 431b)  
Antwoordzang: Lied 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
 

Collectes 

 

1e collecte: KiA Werelddiaconaat - Pakistan - vaktraining voor jongeren  

 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie 
schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun 
opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een 
universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De 
organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 

 

2e collecte: Jeugdwerk - kindernevendienst  

 

Elke zondag is er een kindernevendienst Hiervoor worden kosten gemaakt. Naast de 
werkmaterialen zijn er onder andere kosten voor het verwarmen van de ruimtes voor de 
kinderdienst. U helpt mee met een hartverwarmende gift aan deze collecte. 

 



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     
 

 

 


