Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst Regenboogkerk
27 januari 2019
de derde zondag na Epifanie

Intrede
Muziek bij binnenkomst
Koraalvoorspelen bij Psalm 66 van Albert de Klerk en Wim Ruessink
Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling
O God, be merciful – Christopher Tye (c.1505-c.1573)
O God, be merciful unto us,
And bless us,
and shew the light of his
countenance upon us.
So be it.

Psalm 67:1
God, wees ons genadig en zegen ons,
Laat het licht van uw gelaat over ons
schijnen. (NBV)
Zo zij het.

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 gezongen volgens lied 298
(I) = cantorij
(II)= gemeente
Lied

210

1, 2 en 3

- wij gaan zitten –
Kyrie en Gloria, Lied 299f, ingeleid door een smeekgebed
Gebed van de zondag
v. ... door Jezus Christus, onze Heer.
a.
AMEN.
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De heilige Schrift
moment voor de kinderen
Lied

Esther wordt koningin
tekst: Hanna Lam
melodie: Wim ter Burg

1.

De koning richt een feestmaal aan voor
al zijn rijksgenoten,
maar Vasthi weigert om te gaan: daarom wordt zij verstoten.
Dan neemt de koning een besluit: Ik
kies een nieuwe bruid! Ik kies een nieuwe bruid!

2.

De mooiste meisjes van het rijk
verschijnen ten paleize,
de koning keurt, de koning kijkt,
wie zal hij aan gaan wijzen?
Hij vindt het meisje naar zijn zin:
Esther wordt koningin (2x)

3.

De oom van Esther in de poort,
hij weigert om te knielen,
daarom zint Haman op een moord
hij zal dat volk vernielen!
Dat joodse volk, dat zich verzet
en leeft naar eigen wet (2x)

Eerste lezing

Ester 3

Lied

Psalm 140

Tweede lezing

Lucas 4: 14-21

allen 1 en 2, cantorij 3, allen 7 en 8

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.
Uitleg en verkondiging
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339a

Lied

528

allen 1 en 2, cantorij 3, allen 4 en 5

Taak- en ambtsdragers
Afscheid van de aftredende ambts- en taakdragers.
Presentatie van de aantredende ambts- en taakdragers.
Bevestiging ambtsdrager
Opdracht
Belofte en verbintenis van de nieuwe diaken
Bevestigingsgebed
Jawoord van de gemeente:
v: Gemeente, dit is onze nieuwe ambtsdrager.
Wilt u haar haar bijzondere plaats in de gemeente geven
zodat zij goed diaken kan zijn?
g: Ja, dat willen wij van harte.

Zingen

Lied 360 (op de melodie van gezang 239 LvK 1973)

1.

Kom schepper, Geest daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht , Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons omringt.

3.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
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4.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken
Collecten
De 1e rondgang is voor jeugdwerk JOP
De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk

Muziek

O worship the Lord – Alfred Hollins (1865-1942)

Tijdens het collecteren komen de kinderen terug in de kerk
Gebeden
Gebed over de gaven
Voorbede - na iedere intentie:
Verschijn ons, Heer, in uw liefde.

DB-LG nr. 72

Stil gebed
Onze Vader gezongen

tekst: NBV
melodie: Gert Landman

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

362

Amen

Lied 429c
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Postludium
Pastorale – Alfred Hollins

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

Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
voorganger
ds. Rian Veldman
ouderling
Thijs Breet
diaken
Maureen van den Brink
lector
Anja Froeling
PGO cantorij o.l.v.
Pauline Verkerk
organist
Hans de Jong
koster
Dirk Jan de Ruijter
ontvangstcommissie
Tiny van Leeuwen-Oosterdijk,
Wil de Vries-van der Kaay
jeugdkapel
Maartje van den Heuvel, Aaldert Rus
kindernevendienst
Regina van der Plas
crèche
Marietta Willems, Paola Rus
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