
Protestantse Gemeente Oegstgeest 
 

    Orde van dienst 
 

Groene of Willibrordkerk 

 

28 juni 2020 
 

de tweede zondag van de zomer 

 
 

 
 

 
 
 

 

Eerste viering in de zomerserie ‘Vensters op God’ 
 
 

Thema: God zien 



 2 

Intrede 
 
Muziek bij binnenkomst Trivium - Arvo Pärt (*1935) 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling 
 
Muziek tot verstilling Nocturne –  

Germaine Tailleferre (1892-1983) 

 
Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 
 

- wij gaan staan - 
 

 
Bemoediging en drempelgebed (liedboek 291d) 
 

v: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: Hoor ons aan, eeuwige God, 
g: HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
v: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
g: BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 
g: GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
V: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 
G: GEEF ONS UW GENADE! 
V: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 

G: ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 
AMEN  
 
 

- wij gaan zitten - 
 

 
Kyrie 
Gebed om ontferming  
Na iedere intentie: HEER, ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, 
HEER ONTFERM U OVER ONS 

 
Glorialied  Lied 103c 1, 3 en 5  
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De heilige Schrift 
 
Inleiding op het thema  

 
Openingswoorden (Liedboek 328) 
 

L: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. 
G: WIJ WACHTEN OP UW WOORD DAT ONS ONTVANKELIJK 

MAAKT. 
L: Stem ons af op uw stem 
G: STEM ONS AF OP UW STEM, OP UW STILTE.  
 
Lezingen 
 

Matteüs 5:8  
 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
 

1 Johannes 4: 11 en 12 
 

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, 
moeten we ook elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. 
Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in 
ons ten volle werkelijkheid geworden.   
 
L: Zo spreekt de Eeuwige 
 

G: Wij danken God! 
 

Gedicht   Hoeveel weet ik van u  
 
Hoeveel weet ik van u 
 
Zoveel als het zoontje 
dat ligt in het gedicht en wijst naar de wolken 
weet van de dichter 
die naast hem ligt 
 
Zoveel als de peuter 
die voor het eerst voor een spiegel staat 
weet van de peuter 
die daar voor hem staat 
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Zoveel als de veroordeelde 
die in zijn celmuur klopsignalen hoort 
weet van zijn buurman 
 

Zoveel als de vrouw 
die door de doptone het hartje niet hoort kloppen 
weet van haar ongeborene 
 
Zoveel als de oude koning 
op de dag van zijn troonsafstand 
weet van zijn liefste laatste dochter 
die niet zegt wat hij horen wil 
 

Zoveel als Penelope 
op het punt staande zichzelf weg te geven 
weet van de zwerende 
onbekende zwerver aan haar hof 
 

Zoveel als een explosievenzelfmoordenaar 
in de metrocoupé 
weet van het roodharige meisje met de koortslip 
dat zijn oogopslag niet zoekt 
 

Zoveel als de enige zoon 
na het vallen van het mes 
weet van de kermende vader 
die hem leek te zullen kelen 
 
Zoveel 
en nog wel meer 
heb ik van u geweten 
 
Ik wist van u kortom heel veel 
zij het altijd nog minder dan de kerkvader 
toen die in zijn Belijdenissen schreef 
 
dat als u tegenover hem kwam zitten 
daar recht tegenover hem 

hij u zou vragen wanneer u kwam. 
 
Willem Jan Otten (uit de bundel Gerichte gedichten 2011) 
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Muzikaal intermezzo  Thin Air - Calliope Tsoupaki (*1963) 
 

Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki schreef het 
solostuk Thin Air voor Festivals for Compassion. Met dit initiatief 

van festival Wonderfeel brengen ruim 25 festivals in Europa een 
ode aan de compassie en solidariteit, die we in de coronacrisis 
massaal tonen. 20 juni ging Thin Air in première op NPO Radio 4. 
 
Uitleg en verkondiging 

 
Lied (Taizé) Ô toi l'au-delà de tout, 

Quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent; 

Le désir de tous aspire vers toi. 

 
Gij, verhevene boven alles, 

bestaat er een andere naam voor u? 
Is er een lied dat u kan bezingen? 

Woorden zijn nooit toereikend. 
Geen geest kan u bevatten, 

geen verstand u doorgronden. 
Gij, enige die aan alle taal ontsnapt; 

alles wat een mens kan zeggen vindt zijn oorsprong in u. 
Gij, enige die nooit gekend kan worden; 

alles wat een mens kan denken vindt zijn oorsprong in u. 
Alle schepselen loven u, 

wat kan spreken en al wat stom is. 
Alle schepselen brengen u eer, 

al wat kan denken en al wat niet kan denken. 

Alle verlangen, alle verzuchtingen stijgen op naar u. 
Alles wat bestaat bidt tot u, en tot u is gericht 

de zwijgende lofzang van elk schepsel dat uw heelal kan 
begrijpen. 

Alles wat blijvend is, woont in u alleen. 
De beweging van de kosmos valt stil in u. 
Van alle schepselen zijt gij het einddoel, 

gij zijt enig. 
Ieder mens zijt gij, en gij zijt niemand. 

Gij zijt niet een enkel schepsel, gij zijt ook niet het geheel: 
gij draagt alle namen, 

hoe zal ik u dan noemen? 
Gij, enige die onnoembaar zijt; 
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Welke hemelse geest zal door de wolken dringen 
die de hemel zelf versluieren? 

Ontferm u, gij die alles te boven gaat; 
bestaat er een andere naam voor u? 

 

Tekst: Gregorius van Nazianze 

 

 

Gaven en gebeden 
 
Toelichting op de collecte door de diaken 
 

Gebed over de gaven 

Voorbede 

na iedere intentie 
 

Lied 368g 

 
 
 
 
Stil gebed  
 
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. 
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Zending en zegen 
 
 

- wij gaan staan - 
 

 
Slotlied  834   ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 
 

Zegen 
v: … 
allen: Amen 
 
Muziek   Prelude to 'They walk alone' –  

Benjamin Britten (1913-1976)  
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