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Orde van dienst 
 

Groene of Willibrordkerk 
 

16 mei 2021 

 

 Zondag ‘Exaudi’ of Wezenzondag 

 

‘Hoor mij, LEVENDE, als ik tot u roep’ (psalm 27:7) 

 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Improvisatie over psalm 27 

Leonard Seeleman (1997)  

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

Andante in F Major 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging,  

v:  De Heer met u allen! 

g:  ZIJN VREDE MET U! 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Drempelgebed voor de paastijd 

v: Gezegend zijt Gij die de morgen ontbood 

en het licht hebt geroepen! 

g: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 
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v: Die de weg van uw Zoon  

hebt bekroond met uw liefde: 

g: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 

V: Lijf ons in in zijn leven, 

Maak ons één tot zijn lichaam: 

G: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 

V: Geef ons oog voor elkaar  

En zicht op uw Rijk: 

G: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT! 

V: en met Christus opstaan. 

AMEN 

 

Eerste Lied  663 ‘Al heeft hij ons verlaten’ 

 

- wij gaan zitten - 

 

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

 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 

 

De heilige Schrift 
 

Inleiding 

 

Eerste lezing  Exodus 19:1-11 

 

Antwoordpsalm 68: 2 (ingezongen) 3 gesproken  

7 (ingezongen) 

 

Tweede lezing  Johannes 17: 13-26 

 

Acclamatie op de lezingen (ingezongen) Lied 284 

 Christus, Gij zijt het licht in ons leven! 

 Levende vlam, doof niet meer uit, 

 want in uw licht zien wij elkaar. 

 

Uitleg en verkondiging 
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Meditatieve muziek 

Adagio in C Major 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

 

 

Gaven en gebeden 

 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 

 

Gebed over de gaven 

 

Voorbede 

 

na iedere intentie 
 

v: daarom bidden, daarom zeggen wij: 

GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW. HALLELUJA  lied 368f 

 

 

Stil gebed 

 

 

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. 
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Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  825: 1, 4 en 5 

 

Zegen 

v: … 

Allen:  Amen Lied 429 c

  

 

 

 

Postludium 

Improvisatie over lied 825 

Leonard Seeleman (1997) 

 

 

 

Na de viering is er gelegenheid via Zoom samen koffie te drinken 
 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
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