Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst
Regenboogkerk
29 juli 2018
de zesde zondag van de zomer

Intrede
Muziek bij binnenkomst Vivace uit ’Concerto del Sigr. Torelli’ –
Johann Gottfried Walther
(1684-1748)
Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling

Trio nr.9 - Christian Heinrich Rinck
(1770-1846)

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 66 1 & 2

- 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 114

Lied

352 1, 2 en 3

Tweede lezing

Marcus 6: 45-52

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

352 1, 2, 3, 5 & 7

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

De 1e rondgang is voor
De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk

Muziek

Adagio uit Sonate VI per l’organo Giovanni Battista Martini (1706-1784)

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:

Lied 368g

Adem van God, vernieuw ons bestaan.

Stil gebed
Onze Vader

Zending en zegen
- wij gaan staan Slotlied
Zegen
v. …
allen
Postludium

723

Amen

429c

Allegro uit ’Concerto del Sigr. Torelli’ –
Johann Gottfried Walther
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Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.
Bij de uitgang hangt de zendingsbus.
Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
ouderling
Katinka van Netten
voorganger
ds. Iris van der Heul
diaken
Ineke Ravensbergen
lector
Katinka van Netten
organist
Cor de Jong
koster
Fieke Sjoukes
crèche
Pietia Laarhoven
ontvangstcommissie Tiny van Leeuwen en Wil de Vries
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