
Protestantse Gemeente Oegstgeest 
 

Orde van dienst 
Groene of Willibrordkerk 

 

8 september 2019 
 

Startzondag 
 

Thema: Een goed verhaal 
 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  In te Domine, speravi (uit Ps.71, Op 

U, Heer heb ik vertrouwd, in eeuwig-

heid zal ik niet beschaamd worden’) - 

Samuel Scheidt (1587-1654) 
 

Vooroefenen    Lied 279 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling harpmuziek 
 

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    283, allen oneven verzen,  

     cantorij even verzen 
 

- wij gaan zitten - 
 

Gebedsintenties afgewisseld met gezongen Kyrie 301j 
 

Cantorij zingt:   Jubilate Deo van Peter Anglea (b. 1988) 
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tekst Psalm 100: 1,2 en 5 

Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde, kom tot 
hem met jubelzang. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw 
van geslacht op geslacht. 
 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 
 

De heilige Schrift 
 

Eerste lezing 1 Samuël 16: 1-23 onderbroken door 

Davids harpsolo uit Saul van G.F. Händel 
 

Lied    279 
 

Toelichting op voortgang viering en op de collecten 

Verschillende opties om een goed verhaal uit te werken 

 Preek en nagesprek o.l.v. ds. Rian Veldman  

 Kinder/jeugdactiviteiten: KND in een tent buiten, inclusief 

demonstratie van harpiste / Jeugdkapel in het veldhuis  

 Bibliodrama o.l.v. ds. Aart Verburg, in een tent buiten  

 Emmaüswandeling o.l.v. ds. Iris van der Heul buiten, 

verzamelen bij hek van de kerk (alternatief bij slecht weer: 

Lectio Divina in afgesloten deel van WE)  

 Luisteren naar en spreken over ‘wat is troostrijke muziek 

voor jou’, o.l.v. Bert Osinga, in de familiekamer in WE 
 

We verlaten de kerk via alle drie de uitgangen, waar collecte 

wordt gehouden 
  
Collecten De 1e is voor missionair werk 

  De 2e is voor het plaatselijke kerkenwerk 
 

Wanneer we opsplitsen en ieder naar zijn/haar eigen nevendienst 

gaat, zingen wij: 
 

 Heer, blijf bij ons, neem ons mee. 

 Geef uw woord, uw licht, uw zegen. (2x) 

Uitleg en verkondiging 
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Pianospel  Adagio uit Sonate in F Hob XVI:23 -     

Joseph Haydn (1732-1809) 

 

Collecte en vormen van een gesprekskring 

 

In gesprek over de preek 

 

Lied  422 

 

Circa 11.30 uur koffie in Willibrords Erf. 

Voor deelnemers aan bibliodrama is er koffie in de tent; voor de 

Emmaüsgangers op een locatie onderweg. 

 

12.00-12.30 uur harprecital in de kerk 

 

12.45 lunchbuffet openen met gesproken Onze vader 
 

Oecumenische tekst: 

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 

 
Zingen  tafel- en zegenlied 231 

 



 4 

Dank U, dat wij samen eten, 
amen, amen. 
 

Zegen, Schepper, heel ons leven, 
amen, amen. 

 
 

13.30 uur afsluiting - samen opruimen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bij deze dienst zijn o.m. betrokken:   

 

voorgangers ds. Iris van der Heul, ds. Rian Veldman,   

ds. A. Verburg 

ouderling   Marien den Boer  

diaken    Maureen van den Brink 

lectoren    Maartje van den Heuvel, Inge de Ruiter 

organist    Cor de Jong 

PGO-cantorij o.l.v. Pauline Verkerk    

harpiste   Aimée van Delden 

leiding kindernevend. Katinka, Regina, Vera 

leiding jeugdkapel Maartje van den Heuvel, Aaldert Rus 

crèche   Paola Rus 

koster   Dirk Jan de Ruijter 

ontvangst   Tiny van Leeuwen, Wil de Vries 


