Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst
Groene of Willibrordkerk
zondag 30 juni 2019
de tweede zondag van de zomer
Overstapdienst

Intrede
Muziek bij binnenkomst

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut
Johann Ludwig Krebs (1730-1780)

Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling

Präludium in C
Bedřich Smetana (1824-1884)

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 lied

Psalm 84: 1, 2 en 3

- wij gaan zitten Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed
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

I Koningen 19: 19-21

Antwoordpsalm

lied 16b (2x Duits en 2x Nederlands)

Tweede lezing

Lucas 9: 51-62

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
Lied

'O waar wil je heen gaan?' (Iona)

Tekst: Iona Community
Nederlandse tekst: René van Loenen
Muziek: Amerikaanse volksmelodie

3 O waar wil je heen gaan?
En kan ik je volgen?
En wat geeft je aanzien?
Wat geeft je krediet?
Geen winst uit de handel,
geen vakwerk of kunde
geen stempel of keurmerk,
geen kunstwerk, geen lied.
4 O waar wil je heengaan?
En kan ik je volgen?
En wat is je missie
waar jij je voor geeft?
En wat inspireert je?
Wat drijft je, wat sterkt je?
En wat is de droom toch
die jouw liefde heeft?
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Lied 339 a

5 Ik ga waar Ik gaan kan
en zoek reisgenoten.
Maar stel me geen vragen
naar heg of naar steg,
naar leeftocht of reisdoel
of wie ons wil volgen.
Maar voeg je toch bij me:
Ik leer je mijn weg.

Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken
Collecten: De 1e rondgang is voor St. De Vrolijkheid
De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk
Muziek: Fuga in g - Antonín Dvořák (1841-1904)
De kinderen komen terug in de kerk
Moment van overstappen Eva en Joba
Zingen: Overstaplied
Refrein
Wij gaan op reis
ga met ons mee
Wij gaan op reis
ga met ons mee

langs
langs
langs
langs

de
de
de
de

weg van verlangen
beelden van hoop.
weg van verlangen
beelden van hoop.

1. Ga maar op weg in het licht van de morgen,
de weg is lang en het pad onbekend.
Er is nog veel van de toekomst verborgen
maar blijf niet wachten, gebruik je talent. Refrein
2. Zoals een adelaar vliegt met zijn jongen
zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht
is Gods bescherming om je te vangen
als je onverwachts valt uit de lucht. Refrein
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3. Vlieg nu maar uit, dat moet toch gebeuren
vertrouw op God, die de reis met je gaat.
Kies je een weg, die je eens zult betreuren,
keer dan maar om, het is echt nooit te laat. Refrein

Gebed over de gaven
Voorbede
na iedere intentie
v: daarom bidden, daarom zingen wij:

Lied 368g

Stil gebed
Onze Vader

t. NBV, m. Gert Landman
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Zending en zegen
- wij gaan staan Slotlied

912: 1, 2, 3 en 6

Zegen
v: …
allen:
Muziek

Lied 429 c

Präludium in d - Johann Christian Kittel (1732-1809)

Bij de uitgang hangt de zendingsbus.
Na de dienst bent u welkom in Willibrords Erf.
Bij deze dienst zijn o.m. betrokken:
voorganger
ouderling
diaken
lector
organist
koster, ontvangst
kindernevendienst
crèche

ds. Rian Veldman
Mirjam Huizer
Maureen van den Brink
Inge de Ruiter
Cor de Jong
Dirk Jan de Ruijter jr.
Katinka van Netten
Marieke Schimmel
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