
Protestantse Gemeente Oegstgeest 
 

 

Orde van dienst  
 

Regenboogkerk 
 

 

Zondag 23 oktober 2022 

 
de zesde zondag van de herfst 

 

 

Intrede 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging 

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

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. AMEN 

 

Psalm   84: 1 en 2 

 

Gebed 

 

Glorialied  84: 3 en 6  

 
 
 

Bijbelwoorden 
 

Gebed van de zondag 

 

Eerste lezing  Lucas 18:9-14 
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Lied   51b 2x 

 

Tweede lezing  2 Korintiërs 5: 14-18 

 

Lied    825: 5 en 7 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied                377: 1-4 

 

 

 

 

Maaltijd van de Heer 
 

 

Toelichting op de collecten door de diaken 

 

Dank- en voorbeden  

na iedere intentie 

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! 

 

 

Nodiging en vormen van een kring 

 

Tafelgebed 

 

V: De harten omhoog! 

A: Wij richten ons hart op de Heer! 

V: Danken wij de Levende onze God! 

A: Ja prijzen wij de Heer.  
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Tafelgebed 
 

(….) Zo bidden we,  

met wie ons voorgingen,  

en met hen die ons omringen, 

de woorden die u zelf ons geeft: 

 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 

tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Vredegroet 

We geven elkaar een teken van vrede  

 

Zingen  lied 377: 5,6 en 7 

 

5 Zoals ik ben, in U te zijn 

 En Gij in mij, in brood en wijn: 

 Uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 

 O lam van God, ik kom. 
 

 

6. Zoals ik ben - ja, dat ik dan 

 de lengte, breedte, hoogte van 

 uw diepe liefde vatten kan: 

 o Lam van God, ik kom. 

 

7. Zoals ik ben: dat ik uw naam 

 nu al, met alle heil’gen saam, 

 en eens ook voor uw troon beaam -  

 o Lam van God, ik kom. 
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Delen van brood en wijn  
 

Muziek tijdens communie:  

 

Word stil nu de ENE tot ons komt 
tekst: Sytze de Vries naar David J. Evans 
melodie: David J. Evans 
 

1 Word stil nu de ENE tot ons komt en onder ons wil zijn. 

Want heilig is de grond waar Hij aan ons verschijnt. 

Hij vestigt hier zijn tent: een hart dat eerbied kent. 

Word stil nu de ENE tot ons komt en onder ons wil zijn. 

 

2. Word stil, nu de ENE ons omstraalt, ons koestert in zijn licht, 

 een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht, 

 van alle licht de bron, weldadig als de zon. 

 word stil, nu de ENE tot ons komt, ons koestert in zijn licht. 

 

3. Word stil, nu de ENE tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt. 

 Hij vult ons met zijn kracht, met liefde die ons raakt. 

 Hij roept zijn vrede uit, die iedereen omsluit. 

 Word stil, nu de ENE tot ons komt, ons tot zijn tempel maakt. 
 

Dankgebed 
 

Slotlied  425 

 

 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

 Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

 In Christus verbonden, tezamen gezonden 

 Op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

 Om daar in genade uw woorden als zaden 

 Te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

 Door liefde gedreven, om wie met ons leven 

 Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 

Zegen beantwoord door gezongen 

 

  Amen 

 
  Lied 429 c 
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Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en er is koffie, 

thee en limonade. 
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