Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst
Regenboogkerk
15 juli 2018
de vierde zondag van de zomer:
viering van de Maaltijd van de Heer

Intrede
Muziek bij binnenkomst Pastorale - César Franck (1822-1890)
Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling

Andantino poco mosso - César

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.
- na de muziek gaan wij staan Groet en bemoediging
v. De Heer zal bij u zijn.
g. DE HEER ZAL U BEWAREN.
v. Onze hulp is in de naam van de Heer,
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Gebed van toenadering
Eerste lied

Psalm 122

1 en 3

- wij gaan zitten –
Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed
I: vrouwen II: allen

Gebed van de zondag
v. ...
Door Jezus Christus, onze Heer.
a. AMEN.

De heilige Schrift
Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij:
Heer, blijf bij ons, neem ons mee.
Geef uw woord, uw licht, uw zegen (2x)
Eerste lezing

Psalm 1

Lied

904

Tweede lezing

Marcus 6: 6b-13

1 en 2

Acclamatie op de lezingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

339a

Uitleg en verkondiging
Lied

905

1, 3 en 4

Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken
Collecten

De 1e rondgang is voor het Dovenpastoraat Leiden e.o.
De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk

Muziek

Symphonie V, dl. 4 - Charles-Marie Widor (1844-1937)

Tijdens het collecteren komen de kinderen terug in de kerk
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Gebeden
Gebed over de gaven
Voorbede - na iedere intentie:
v: daarom bidden, daarom zingen wij:
Adem van God, vernieuw ons bestaan.

Lied 368g

Stil gebed
Lied

390

1, 4 en 5

Maaltijd van de Heer
Nodiging
Vredegroet
Tafelgebed
v.
Van voor de wereld begon tot aan het einde van de tijden
g.
Bent U GOD.
v.
Van voor de zee zich scheidde van het land
tot deze dag
g.
Bent U GOD.
v.
In de bestendigheid en onvoorspelbaarheid
van al wat is
g.
Bent U GOD.
v.
In de onmetelijke ruimte van het heelal
en in de vergeten uithoeken van ons hart
g.
BENT U GOD.
v.
God van eeuwen, (…)
Met hen zingen wij mee en met allen die kracht vonden in
uw Woord:
Sanctus 404 e

v.: Goede vader, wij danken U voor Jezus, uw Zoon en profeet,
die uw liefde gestalte gaf,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
3

doe dit tot mijn gedachtenis. (…)
Doe dit zo vaak u die drinkt tot mijn gedachtenis
Agnus dei 408 e
Samen met allen die zich tot U wenden (…)
Met Uw Zoon bidden wij één in geest:
Onze Vader gesproken
Gemeenschap van brood en wijn
Communiemuziek

Symphonie V, deel 2 - Charles-Marie Widor

Dankgebed

Zending en zegen
- wij gaan staan –
Slotlied

Pelgrimslied

(op de wijze van 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’)

Mensen die gaan langs vele wegen,
Altijd en iedereen op weg.
Geen blijvend huis, geen vaste stede
altijd verlaten wat je hebt.
Geen vaste koers, geen lichtend baken,
altijd vaar wel en naar waar heen?
Opstaan en weer opnieuw verlaten
wat in de aanvang veilig scheen.
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Mensen gaan onderweg tezamen
spreken en vragen naar elkaar.
Zoeken de wegen als ze dwalen,
wijzen het spoor de ander aan.
Altijd weer nieuwe moed te vinden,
en delen van elkanders brood.
Horen naar wat het hart beminde,
wat is je diepst gewenste droom?
Aankomen wanneer? Nooit ten einde
eens toch de lange weg te gaan.
O mochten wij dan samen delen,
ieder vertelt zijn reisverhaal.
Het laatste doel vereent de wegen:
zal niet herkenning vrede zijn?
Over nog meer moet nu gezwegen,
meer kan een pelgrimslied niet zijn.

Zegen
v. …
allen

Amen

Postludium

Prélude sans Fugue et Variation - César Franck

429c

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.
Bij de uitgang hangt de zendingsbus.

5

Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
ouderling
Bea de Kogel
voorganger
ds. Iris van der Heul
diaken
Martine Delver
lector
Bea de Kogel
organist
Cor de Jong
koster
Mariëtte Keppel
crèche
Lyke de Lint
ontvangstcommissie
Ditje en George Gelderblom
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