
Protestantse Gemeente Oegstgeest 

Orde van dienst Regenboogkerk 
 

 
 

15 maart 2020 
 

zondag ‘Oculi’ 
 

de derde zondag in de veertigdagentijd 



 2 

Afbeelding: schilderij van Jeltje Hoogenkamp  

‘stadia op weg naar de vrijheid: tucht – daad - lijden - dood’ 
bij de tekst van Dietrich Bonhoeffer: 

Vrijheid, langdurig zochten we je in tucht, daad en lijden. 
Stervend herkennen we jou in het aangezicht Gods. 

 

 

 

 

 

 

 

Intrede 

 

Muziek bij binnenkomst  O Gott, du frommer Gott –  

Johannes Brahms (1833-1897) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  Light of the world –  

J. Dankworth (1927-2010) 

 
Light beyond shadow, light beyond tears, 
love that is greater when darkest our fears; 
deeper the peace when the storm is around, 

dearer the Christ to the lost who is found. 
 
Light  of the world. Jesus shining! 
Sins of the world, see him dying! 
In our darkness, he is light, 
in our crying, he is love, 

in the noise of live imparting 
peace that passes understanding; 
 
Light beyond shadow,…. 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
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- 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 8  couplet 1 

 

- wij gaan zitten - 

 

Kyrie 300c 

 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 

 
De heilige Schrift 

 

Voor de kinderen, projectlied veertigdagentijd 
 

Een teken van leven; tekst: Erik Idema; melodie: Liedboek 637 

 

1. De paaskaars brandt, zo weten wij: 

God maakt het licht voor jou en mij. 

Hij maakt een eind aan je verdriet, 

want Hij vergeet de mensen niet. 

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft: 

Ik ben de Heer, een God die leeft. 

En waar je gaat ben Ik erbij, 

voor altijd ga Ik aan je zij. 

 

 
2. Dit is het woord dat Hij ons geeft: 

 Ik ben de Heer, een God die leeft. 

 En waar je gaat ben Ik erbij, 

 voor altijd ga Ik aan je zij. 
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Lezing  Lukas 4: 14-21 

 
 

Acclamatie op de lezingen 2x 

 

Woorden van leven, een weg om te gaan, 

Jezus Messias. Lied 339 g 

    

 

Korte overweging bij de lezing 

 

Lied 986 3 cantorij, 4 allen 

 

Alfred Slomp              

 

Lied 986                   1 cantorij, 2 allen  

 
Alfred Slomp  

 

 

Gaven en gebeden 

 
Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

 

Collecten:  De 1e rondgang is voor (noodhulp) Zuid-Soedan, 

overleven in een burgeroorlog 

  De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

Muziek: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut - Johann Ludwig Krebs 

(1713-1780) 

 

Gebed over de gaven  
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Gebeden 

Voorbede 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:   

 

Schep in ons een nieuwe geest. DB-LG nr. 73 

 

Stil gebed  
 

Onze Vader  
 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

U bent ook aanwezig in de lucht, de aarde, de bossen en oceanen,  

Uw naam worde geheiligd, 

door de zorg die we tonen voor uw schepping,  

Uw koninkrijk kome,  

alles wat u maakt is goed,  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel  

Uw wil om de aarde te bewerken en te verzorgen  

Geef ons vandaag ons dagelijks brood  

opdat iedereen voldoende mag hebben om het leven in volheid te 

leven.  

Vergeef ons onze zonden  

onze hebzucht, onze uitbuiting, ons gebrek aan zorg voor 

komende geslachten  

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  

door verzoening met gerechtigheid en vrede  

Leid ons niet in verzoeking  

de verzoeking om heersen over gelijk te stellen aan uitbuiting  

Maar verlos ons van het kwaad  

het kwaad van het vernietigen van uw goede schepping  

Want van U is het koninkrijk  

van U, Heer, niet van ons,  

De kracht en de heerlijkheid 

in het kruis en in de wederopstanding,  

In eeuwigheid, 

U was het begin en U bent het einde.  

Amen  

Dat het zo moge zijn.  
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Zending en zegen 

 
- wij gaan staan - 
 

Slotlied 981  1, 4 en 5 

 

Zegen 

 

allen:   Amen Lied 429 c 

 

 

 

Postludium   Fuga op. 60 nr. 5 –  

Robert Schumann (1810-1856)  

 

 

Zegen, God, mijn kleine koe, 

zegen, God, mijn verlangen, 

zegen ons samenleven, 

mijn koe en ik, en de manier waarop ik haar melk. 

Zegen, God, elke speen, zegen iedere vinger, iedere druppel die in 

mijn schaal valt. 

Zegen, God, mijn kleine koe. 
 
uit: The Carmina Gadelica Nieuw Liedboek pagina 1525 

 

Schots gebed 

Nee, het is geen lied, deze tekst uit het Liedboek. Het is een van de 

gebeden en gedichten die, naast alle liederen,in het Liedboek staan. 

Het gebed is opgetekend door Alexander Carmichael. Aan het eind 

van de negentiende eeuw werkte hij als belastingontvanger op de 

Schotse Hebriden. Op de afgelegen eilanden bleef hij dikwijls bij 

vissers en boeren slapen. Daar hoorde hij de oude verhalen, 

gedichten, liederen en gebeden die de eenvoudige en arme 

bevolking zong en bad. Hij verzamelde de teksten die uiteindelijk in 

zes delen gepubliceerd werden: de Carmina Gadelica, ‘Gaelic 

Liederen’(het Gaelic is een Keltische taal). 
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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. Iris van der Heul 

gastspreker Alfred Slomp  

ouderling Rein Rus 

diaken Joke Plomp-Ridderbos 

organist Cor de Jong 

medewerking van  De PGO cantorij o.l.v. Pauline Verkerk 

koster Gilles Verhaar 

ontvangstcommissie Juliette Dryburgh, Inge de Ruiter  

kindernevendienst Regina van der Plas 

crèche Janny Cornelisse 

 

 

 

 

 
 


