Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst
Regenboogkerk
23 augustus 2020
de tiende zondag van de zomer
Thema: Het geheim van de messias
____________________________________________
Muziek bij binnenkomst Christ, der du bist der helle Tag BWV
766 - Joh. Seb. Bach (1685-1750)
Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling

Präludium BWV 927 - Joh. Seb. Bach

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
Glorialie

304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’

De heilige Schrift
Inleiding op het thema
Kinderen naar de nevendienst
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.
Lezing
Matteüs 16: 13 - 26
L: Zo spreekt de Eeuwige
G: Wij danken God!
Muzikaal intermezzo

Engels nachtegaeltje van Jacob van Eyck
(ca. 1590 - 1657)

Uitleg en verkondiging
Lied ‘Wie als een god wil leven’ (uit Verzameld Liedboek)
Wie als een God wil leven hier op aarde,
hij moet de weg van alle zaad
en zo vindt hij genade.
Hij gaat de weg van alle aardse dingen
hij leeft het lot met hart en ziel
van alle stervelingen.
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Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven
het kleinste zaad in weer en wind
moet sterven om te leven.
De mensen moeten sterven voor elkander
het kleinste zaad wordt levend brood
zo voedt de een de ander.
En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf
voor iedereen op aarde.
Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: ‘Al van de droge haring’

Gaven en gebeden
Kinderen komen terug
Toelichting op de collecte door de diaken
Gebed over de gaven
Voorbede
Na iedere intentie zeggen we: Heer onze God, wij bidden U,
verhoor ons.
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.

3

Zending en zegen
- wij gaan staan Slotlied

675 ‘Geest van hierboven’

Zegen
v: …
allen: Amen
Blijft u rustig op uw plaatsen zitten, totdat u een seintje van de
steward krijgt dat u de kerk kunt verlaten.

Muziek

In dich hab' ich gehoffet, Herr BWV 640 –
Joh. Seb. Bach

De oorspronkelijke tekst is gebaseerd op psalm 31, de melodie is
in het liedboek gebruikt voor lied 941, 'Waarom moest ik uw stem
verstaan?', een tekst van Ad den Besten.
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