
Protestantse Gemeente Oegstgeest 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Orde van dienst 

Groene of Willibrordkerk 
 

Donderdag 30 mei 2019 

 

10.00 uur 

 

Hemelvaart 

 



 2 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst Conditor alme siderum - Jean Titelouze 

(ca. 1562/3-1633) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling Verso in g - Domenico Zipoli (1688-1726) 
 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

Na de muziek gaan we staan  
 

Openingsvers 
 

v: Gezegend zijt Gij, God koning der wereld die de morgen 

ontbood en het licht hebt geroepen,  

a: zegen ook ons met uw licht  
 

Lied 215  1, 2 en 4 
 

Wij gaan zitten  
 

Psalmgebed 47  
 

v: Alle volken: klápt in de hánd; schalt voor Gód met een stém vol júbel!  
a: Want de Ene, de Allerhoogste, is nú gevréesd, een koning, gróot over 
héel de áarde.  
v: Die gemeenschappen voortdrijft, ze ons ónderwérpt; natiën néerlegt 

onder ónze vóeten.  
a: Die voor ons úitkiest ons érfdeel; de trots van Jákob díe hij líefkreeg.  
v: God toog omhóog bij geschál, de Ene bij de stém van éen bazúin!  
a: Maakt muziek voor God, músicéert!- maakt muziek voor onze kóning, 

máakt muzíek!  
v: Want koning over heel de áarde is Gód, zet een léerdicht óp muzíek!  
a: God heerst als kóning over vólkeren, God is gezéten op zijn héilige 

tróon.  
v: De edelsten van gemeenschappen worden verzameld bij de gemeente 
van Abrahams God, want de schilden der áarde zijn voor Gód, zeer hóog 
is híj getógen!  
 

Vertaling: Naardense Bijbel 
 

Lied  665 
 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 
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De heilige Schrift 
 

Eerste lezing  Handelingen 1: 1-11 
 

Lied    651 1, 6 en 7 
 

Tweede lezing  Lucas 24: 49-53 
 

Acclamatie op de lezingen Lied 339 a 

 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 
 

Lied 663 1 & 2 
 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

Collecten:  De 1e rondgang is voor het Hulpfonds Oegstgeest 

  De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 
 

Muziek: Canzona in g - Domenico Zipoli 
 

Gebed over de gaven 

Voorbede 

na iedere intentie 

 v: daarom bidden, daarom zingen wij:  

 

 Houd ons in leven, wees onze redding.  DB-LG nr. 75 

 
 
 

Stil gebed  
 

Onze Vader verborgen 
 

Onze Vader verborgen, 
uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade - 
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waar vrede niet hoeft bevochten, 

waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

 
(Huub Oosterhuis) 

 

Zending en zegen 
 

wij gaan staan  
 

Slotlied  667 (melodie lied 763) 
 

Zegen 

v: … 

Allen:      Amen Lied 429 c

 

  

Muziek Toccata in G BuxWV 164 - Dietrich Buxtehude     

(ca.1637-1707) 
 

 

 
 
Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
Na de dienst bent u welkom in Willibrords Erf. 
 
Bij deze dienst zijn o.m. betrokken: voorganger: ds. Iris van der Heul; ouderling: 

Bea de Kogel; diaken: Ineke Ravensbergen; cantor-organist: Cor de Jong; koster: 
Frits van der Mark; commissie van ontvangst: Jasper de Kogel, Herma Rörsch 
 


