
Protestantse Gemeente Oegstgeest 

Orde van dienst  
Groene of Willibrordkerk 

 

3 april 2022 
 

de vijfde zondag in de veertigdagentijd 
 

zondag ‘Judica’ (’Verschaf mij recht’) 
 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721 

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  43  (‘Judica, Verschaf mij recht’) verzen 1, 3 en 5 
  
- wij gaan zitten - 
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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. 

 

  

Voorganger: « God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen 

en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer, Amen « 
 

Lied  158b   ‘Lofzang van Zacharias’ 
 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 

 

De heilige Schrift 
 

Inleiding 
 

Projectlied veertigdagentijd 
 

 

Een slinger van verhalen             tekst: Erik Idema 
       muziek: Gerard van Hulst 

 

Een sllinger 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! 

 

 

Eerste lezing uit het Aloude Testament: Genesis 41: 37-52 

 

Lied 166a verzen 3 en 10 
 

Tweede lezing : Mattheüs 19: 16-26 uit het Nieuwe Testament
 

Acclamatie op de lezingen of een ander lied Lied 339 a 

 U komt de lof toe, U het gezang 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, O heilige Geest 

 in alle eeuwen der eeuwen. 
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Uitleg en verkondiging 
 

Lied 538   verzen 1 en 4 
 

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de gaven 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. 
 

Stil gebed  
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

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. 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  1010  verzen 1 en 2 
 

Zegen 

allen:  Amen Lied 429 c 
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Postludium 

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 

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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