
Protestantse Gemeente Oegstgeest 
Orde van dienst Groene of Willibrordkerk 

 

27 maart 2022 
 

de vierde zondag in de veertigdagentijd ‘Laetare’ 

               ‘Verheugt u met Jeruzalem’ (Jesaja 66: 10) 
 

Viering Maaltijd van de Heer 
 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Fantasia c-moll, BWV 537 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling 

Improvisatie 

Leonard Seeleman (1997)  
 

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 Eeuwige, 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 
 

Gebed van toenadering  
 

Eerste psalm  Lied 122 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’ 
 

- wij gaan zitten - 
 

Kyrie 

v. smeekgebed, na iedere gebedsintentie…daarom roepen wij tot U: 

 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
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Lied  158b   Lofzang van Zacharias 
 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 

 

De heilige Schrift 
 

Inleiding 
 

Zingen: projectlied veertigdagentijd 

 

Een slinger van verhalen   tekst: Erik Idema 

        muziek: Gerard van Hulst 
 
Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt. 

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest, ontdekt: dat feest is hier! 
 

 

 

Evangelielezing  Lucas 15: 11-32 
 

Lied  896: 1 cantorij, 2 en 3 allen, 4 c, 5, 6 en 7 

allen 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Lied 377: 1 en 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen  

 

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 
 

Gebeden 

Gebed over de gaven 

Voorbede 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:   DB-LG nr. 73 

A: Schep in ons een nieuwe geest 
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Stil gebed  

 

Maaltijd van de Heer 
 

Nodiging door diaken 

v: De harten omhoog 

g: Als bloemen naar de zon! 

v: Brengen wij dank aan de Barmhartige 

g: Het is het goed om God te danken en te prijzen. 
 

Gezongen Tafelgebed lied 403c ‘Van alle dagen deze morgen’ 
 

Onze Vader (gesproken, vertaling NBV 21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat 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 vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 
 

Vredegroet 

v: De vrede van de Heer zij altijd met u! 

a: En met uw geest! 

We geven elkaar een teken van vrede  
 

Delen van brood en wijn  

Thuis kunt u meevieren door ook brood en wijn te delen. 
 

Muziek tijdens communie 

Hallenser sonate no. 3 van G. F. Händel 
 

Dankgebed 
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Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  977: 1, 2 en 3 ‘Ga uit, o mens en zoek uw vreugd’ 
 

Zegen 
 

allen:    Amen Lied 429 c  

 

 

 

 

 

 
 

Postludium  

Fuga c-moll, BWV 537 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

 

Na de viering hopen we elkaar in Willibrords Erf te ontmoeten. 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Dirk Jan de Ruijter / ontvangstcommissie: Groen Benschop, Herma Pauptit /  
crèche: Marieke Schimmel   


