Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst Regenboogkerk
24 maart 2019
de derde zondag in de veertigdagentijd: Oculi
'Ik houd mijn oog gericht op de Levende' (Psalm 25:15)

Intrede
Muziek bij binnenkomst
Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling
Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.
- wij gaan 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 psalm
Lied 25a
- wij gaan zitten Kyrie
v. smeekgebed ……daarom roepen wij tot U:
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
Doe ons weer verrijzen uit de dood van daan.
Gebed van de zondag
v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer.
a: AMEN
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De heilige Schrift
Voor de kinderen, projectlied Veertigdagentijd
‘Wij bidden om een nieuw begin’
tekst: Erik Idema; melodie: Gerard van Amstel

Eerste lezing

Exodus 6: 2-8

Lied

103c 1, 2 en 3

Tweede lezing

Lucas 13: 1-9

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.

Lied 339 a

Uitleg en verkondiging
Lied

841

Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken
Collecten:
De 1e rondgang is voor een nieuw begin/Zending
(Voorjaarszending) KiA: Cuba
De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk
De kinderen komen terug in de kerk
Muziek
Gebeden
Gebed over de gaven
Voorbede
na iedere intentie
v:
daarom bidden, daarom zingen wij:
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Schep in ons een nieuwe geest.

DB-LG nr. 73

Stil gebed
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
AMEN

Zending en zegen
- wij gaan staan Slotlied Ga dan op weg
op de wijs van lied 868
Tekst: Jacqueline Roelofs

Zegen
allen: Amen

Lied 429 c
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Postludium
Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.
Bij de uitgang hangt de zendingsbus.
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