
orde van dienst 9 mei 2021, zondag Rogate de zesde zondag van Pasen 
online viering in de Opgang; thema: Laten we het over de liefde hebben 

 

Orgelspel; variaties op Psalm 116 God heb ik lief 
 
Welkom 
 
Morgenlied De dag gaat open voor het woord des Heren Liedboek 217: 1, 2 en 5 
 
Bemoediging en begroeting 

ouderling  Onze hulp is de Naam van de HEER 
gemeente die hemel en aarde gemaakt heeft.  
ouderling  Die liefde geeft en ons niet in de steek laat,  
  die brood uitdeelt aan wie honger heeft.  
gemeente Met hart en ziel willen wij Hem volgen.  
ouderling Gods liefde is voor u en mij; en zijn vrede voor de wereld.  
gemeente  Amen. 

 
Smeekgebed, 3 keer beaamd met: 

voorganger zo roepen wij samen: 
gemeente Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u 

 
Glorialied He’s got the whole world in his hand 
 
Met de kinderen Mevrouw Van Veen In bad uit: Aan de kant, ik ben je oma niet! 
 
Gebed van de zondag 
 
Oh, liefde onthul me je aard een vertaling van O tell me the truth van W.H. Auden 
 
Muziek  
 
Evangelielezing Johannes 15, 9 – 17  
 
Muziek  
 
Overdenking  
 
Muziek  
 
Mededelingen & inzameling van de gaven  
 
Gebeden; dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied Liefde, eenmaal uitgesproken Liedboek 791: 1, 2 en 5 
 
Zegen 
 
Muziek Hevenu shalom aleichem; vrede voor jullie allemaal! 
 
Collectes: 
 
1e collecte: Shiva 
SHIVA (afkorting voor: Spiritualiteit, HIV & Aids) is er voor iedereen die met hiv en aids te 
maken heeft. Mensen met hiv en aids, hun partners, vrienden, familie bieden we begeleiding 
en activiteiten rondom zinvragen, spiritualiteit, geloof en (oude en nieuwe) rituelen. 
 



2e collecte: Kerk als thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat 
kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of 
dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong 
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers 
en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, 
geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 
 
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. 
 
U kunt vanaf vandaag ook gebruik maken van de GivT-app voor het geven aan de 
collecte. 
 

 
 
 


