
Orde van dienst zondag 7 augustus 2022 – De Opgang 
Regenbooggemeente en Osdorp-Sloten 

Orgelspel 
Stilte (tijdens het consistoriegebed) 
Voorbereiding 
Welkom (diaken van dienst)  
Zingen aanvangslied (staande) lied 212: 1, 2, 3  – Laten wij zingend… 
Bemoediging (voorganger)  
 V: Onze hulp is in de naam van de Heer. 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Zingen: lied 212: 4 en 5 – Bron van het goede…  
Gemeente gaat weer zitten 
Kyriegebed afgesloten met…. 
 V: zo roepen wij tot U: 
 A: Gezongen kyrie (gezang 299e) 
Zingen glorialied lied 146a: 1, 3 en 4 – Laat ons nu vrolijk zingen…  
We staan stil bij het Woord van God 
Groet 
 V: de Heer zij met U. 
 G: ook met U zij de Heer.  
(Moment met de kinderen) 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Lezing   Amos 8: 4-7 
Tussenspel 
Lezing  Lukas 16:1-13 
Zingen lied 330 – Woord dat ruimte schept…1e keer (v), 2e keer (m), 3e keer (a) 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Zingen lied 319:1 – Alles wat er staat geschreven… 
Gebeden en gaven 
Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed. 
Mededelingen & inzameling van de gaven (diaken van dienst) 
We vieren de Maaltijd van de Heer 
Zingen: Lied 387: 1, 2 en 4 – Als wij weer het brood gaan breken… 
Nodiging 
Vredegroet: 
   V: De vrede van de Heer zij met u! 
   G: Ook met u zij de vrede 
   V: Wenst elkaar de vrede…. 
Tafelgebed Lied 403d – Die wij kennen als een Vader… 
Gebed om de Heilige Geest afgesloten met:  ….Onze Vader… 
Delen van brood en wijn. 
Slotlied (staande): 864: 1, 2 en 5  – Laat ons de Heer lofzingen… 
Zegen met gezongen amen: Lied 431b 
 
Collectes 
1e collecte: Buurthulp Oost, West, Nieuw West en Noord 
Stichting Buurthulp bouwt in de verschillende wijken en stadsdelen aan communities waar 
mensen oog voor elkaar hebben en samen redzaam zijn. Dit doen ze door buurtbewoners in 
contact te brengen met andere buurtbewoners die een luisterend oor of hulp nodig hebben. 
In dit kader organiseren zij verschillende activiteiten zoals een open inloop, workshops (vaak 
in samenwerking met andere organisaties in de buurt), cursussen en buurtmaaltijden. 
2e collecte: Onderhoud orgel 
In de kerkdienst neemt het orgel een belangrijke plaats in. Het is daarom belangrijk dat het 
orgel goed werkt en zuiver speelt. Het moet gestemd en onderhouden worden. Daarom 
vandaag een collecte voor het orgel. 
 
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      
 

 


