Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst Regenboogkerk

21 februari 2021
de eerste zondag in de veertigdagentijd
zondag ‘Invocabit’
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden:
Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. (Psalm 91:15)
Viering Maaltijd van de Heer

Intrede
Muziek bij binnenkomst
Orgelkoraal Psalm 91
Jan Zwart (1877-1937)
Welkom en mededelingen door de ouderling
Muziek tot verstilling
Herzlich tut mich verlangen
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken.
- wij gaan staan Bemoediging en drempelgebed (Liedboek 292)
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V: Onderricht mij in uw woorden,
Schenk mij leven op uw wegen.
G: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.

V: Dat uw goedheid mij mag vinden;
Dat uw heil mijn toekomst wordt
En uw woord mijn weerwoord is
Waar het leven wordt weersproken.
G: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.

V: Blijf gedenken wie wij zijn.
Gij, mijn hoop waar nog de nacht duurt;
Gij, mijn troost waar ik verdwaald ben.
Met uw woord schenkt Gij het leven.
G: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.
AMEN

Eerste psalm

Lied 91: 1, 5 en 6

- wij gaan zitten –
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Gebed om ontferming
Na iedere intentie: KYRIE ELEISON, WEES MET ONS BEGAAN,
DOE ONS WEER VERRIJZEN UIT DE DOOD VANDAAN.
Lied

547: 1

Gebed van de zondag
v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer.
a: AMEN

De heilige Schrift
Voor de kinderen, projectlied veertigdagentijd
Levensweg; tekst: Erik Idema; melodie: Liedboek 542

Eerste lezing

Genesis 9: 8-17
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Lied

163b: 1, 3 en 4

Tweede lezing

Marcus 1: 12-15

Acclamatie op de lezingen
Woorden van waarde, een weg om te gaan,
Jezus Messias.

Uitleg en verkondiging
Meditatieve muziek
Schmücke dich, o liebe Seele
Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)

Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken
Ik ben er voor jou. Zeven werken van barmhartigheid
Lied 1007 (naar de zeven werken van barmhartigheid) gesproken
Diaken: leest couplet van de week
ALLEN: ZÓ WIL IK LEVEN: EENVOUDIG EN KLEIN,
MET TWEE LEGE HANDEN EEN KONINGSKIND ZIJN. (couplet 7)
Gebeden
Gebed over de gaven
Voorbede
na iedere intentie
v: daarom bidden, daarom zeggen wij:
SCHEP IN ONS EEN NIEUWE GEEST

DB-LG nr. 73

Stil gebed

De Maaltijd van de Heer
Nodiging door diaken
Tafelgebed ‘Met heel uw gemeente’ (Niek Schuman, Dienstboek)
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(veertigdagentijd)
V:
A:
V:
A:
V:
A:

De HEER zij met u.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Lofzegging aan God
(…)
…met alle getuigen van de weg
Die Gij met uw volk gegaan bent gegaan;
Met hen voegen wij ons in het koor
Van alle hemelse machten:
Heilig, heilig, heilig… (lied 404e Sanctus en Benedictushymne)
Gedachtenis Jezus Messias
(…)
…doet dit zo dikwijls ge die drinkt tot mijn gedachtenis!
v. Zijn dood gedenken wij
a. zijn opstanding belijden wij,
v. zijn toekomst verwachten wij.
a. Maranatha. Kom spoedig, Heer!
v. Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
Die Gij uit de dood hebt opgewekt.
Zend, bidden wij, uw heilige Geest,
Over deze tekenen van brood en wijn
Tekenen van uw toekomst, uw belofte
Aan heel uw volk onderweg.
Beweeg ons door uw Geest tot vrede,
Tot gerechtigheid en liefde
Voor heel uw schepping en al uw mensen.
Samen met alle nu levenden die wij aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
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en hen over wie wij zorgen hebben…
Samen ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken…
En samen met alle geloofsgetuigen,
die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte…
Zó, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden:
Onze Vader gesproken

tekst: NBV

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
v:
allen:

De vrede van de Heer zij altijd met u.
en met uw geest.

Vredegroet: we geven elkaar een teken van vrede

Delen van brood en wijn
Wij komen met onze jas aan naar voren, nemen brood en wijn en
vormen een kring. Thuis kunt u meevieren door ook brood en wijn
te delen.
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Tijdens delen van brood en wijn klinken herhaaldelijk de volgende
liederen uit Taizé:
* O Christe, Domine Jesu
* Behüte mich Gott / Behoed mij, o God
Dankgebed

Zending en zegen
- wij gaan staan Slotlied

538 ‘Een mens te zijn op aarde’

Zegen
v: …
allen: (opgenomen)

Lied 429 c

Amen

Postludium
Improvisatie over ‘Een mens te zijn op aarde’
Leonard Seeleman (1997)

Na de viering is er gelegenheid via Zoom samen koffie te drinken
Bij de uitgang hangt de zendingsbus.
Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
voorganger
ouderling

ds. Rian Veldman
Bea de Kogel
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diakenen
organist
koster
ontvangstcommissie
kindernevendienst
crèche

Lex Huisman, Herma Pauptit
Leonard Seeleman
Dirk Jan Huizer, Marcel Woudsma
Jasper de Kogel, Dieneke van Os
Willem Pieter Rus
Lyke de Lint
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