
Protestantse Gemeente Oegstgeest 
 

Orde van dienst Regenboogkerk 
 

19 januari 2020 
 

de tweede zondag na Epifanie - Kana-zondag 
 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  Menuet gothique –  

Léon Boëllmann (1862-1897) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling   Verset - Léon Boëllmann 
  

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 

v.  God, in uw Zoon heeft uw Liefde  

  zich een weg gebaand op deze aarde, 

a.  van stad naar stad, van hart naar hart. 

v.  Heel zijn wezen richt ons op U 

  en ademt de belofte van Uw trouw, 

a.  ‘God met ons’, mens in ons midden. 

v.  Dat zijn verschijning ons geloof zal wekken 

  vandaag en alle dagen van ons leven, 

a.   door Jezus Christus. Amen 
 

Lied 273: 1, 2, 4 en 5 
 

- wij gaan zitten – 
 

Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed 

Gebed van de zondag 

v. ... door Jezus Christus, onze Heer. 

a. AMEN. 
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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   Jesaja 62: 1-5 
 

Zingen antwoordpsalm 96a 
 

Tweede lezing Johannes 2: 1-11 
 

Lied                            526: 3 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Lied   791: 1, 4 en 5 
 
 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken 

Collecten De 1e rondgang is voor missionair werk PKN 

 De 2e rondgang is voor de kerk 
 

Muziek: Prière à Notre-Dame - Léon Boëllmann 
 

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 

 

De Maaltijd van de Heer 
 

Lied 386 
 

Nodiging door diaken 

 

Wij vormen een kring 
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Gezongen Tafelgebed ‘Gij louter licht’ 403d  
 

Onze Vader (gezamenlijk gesproken) 
 

lied 408e ‘Lam van God’ 
 

v:   De vrede van de Heer zij altijd met u. 

allen:  en met uw geest. 
 

Vredegroet: we geven elkaar een teken van vrede  
 

Delen van brood en wijn  
 

Tijdens delen van brood en wijn zingen wij herhaaldelijk de volgende 

liederen uit Taizé. De liederen worden ieder afzonderlijk voorafgegaan 

door enkele delen uit Heures mystiques van Léon Boëllmann 
 

Lied 568a  Ubi caritas 

 

 

Lied 103e  Bless the Lord 

 

 

 

Dankgebed 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan -  

 

Slotlied  653: 1, 5 en 7 

 

Zegen 

v. …  

allen Amen  

Lied 429c 
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Postludium  Toccata - Léon Boëllmann 

 

 

 

 

 

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 Rein Rus 
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organist Cor de Jong 

koster Gilles Verhaar 

ontvangstcommissie Tiny van Leeuwen, Wil de Vries 

kindernevendienst Katinka van Netten 

crèche Gabrine Jagersma 


