
Protestantse Gemeente Oegstgeest 

Orde van dienst Groene of Willibrordkerk 
 

12 maart 2023 

 

de derde zondag in de veertigdagentijd 
 

zondag oculi ‘Ogenzondag’ (naar Psalm 25:15) 

 

 
 

Een bijzondere ontmoeting 
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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

Improvisatie  

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

- wij gaan staan - 
 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v: Onze hulp is in de naam van de LEVENDE 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 

 

Openingslied  25a: 1 en 2 
 

- wij gaan zitten - 
 

Gebed om ontferming  

 

v. smeekgebed ……daarom roepen wij tot U:  

 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan, 

 

 

lied 605: 1 cantorij 2 allen 3 cantorij 4 en 5 allen 

 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 
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De heilige Schrift 
 

Zingen samen projectlied veertigdagentijd 

‘Wij zijn op weg’ 
tekst: Erik Idema 
melodie: Frits Mehrtens (Lied 536) 

 

1. Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 

 Met de verhalen van het goede leven 

 zal God ons hoop en licht en liefde geven. 

 Vier met ons mee dat alles anders kan. 

 

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 

 Kom met geluk en kom ook met je vragen. 

 God wijst de weg in deze veertig dagen. 

 Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

 

Eerste lezing Exodus 17: 1-7 

 

Lied  

Let all who are thirsty come 

 

Let all who are thirsty come, let all who wish receive the 

water of life 

Freely. Amen come Lord Jesus. Amen, come Lord Jezus 

 

 

 

Tweede lezing  Johannes 4: 5-15 

 

Lied    188: 1, 2 en refrein 

Vervolg lezing   Johannes 4: 16-30 

Vervolg lied   188: 3, 4 en refrein 

 

Uitleg en verkondiging 
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Cantorij zingt ‘I lift up my eyes to the mountains’ - Philip Le Bas (1958) 

 

I lift up my eyes to the mountains; 

from where shall come my help? 

My help shall come from the Lord 

who made heaven and earth 

He will keep your foot from stumbling 

no, he sleeps nor slumbers, Israëls guard 

The Lord your guard, the Lord your shade 

The sun shall not strike you by day, 

nor the moon in the night. 

The Lord will guard you from evil; 

he will guard your soul 

The Lord will guard your going, the Lord will guard your coming, 

both now and for ever.    

 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collectedoelen 
 
Gebeden 

 

na iedere intentie 

 

Scheppen in ons een nieuwe geest. 

 

 

Stil gebed  
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Onze Vader 
Matteüs 6:9-13 (NBV21)      Theo Goedhart 

 

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. 

 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  653: 1, 3 en 7 

 

Zegen 

 

allen:  Lied 429 c 

 

Amen 

 

 

  

Muziek 

Fuge in C-Dur, BWV 547 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 

 

 

 

Na de viering bent u van het harte welkom in Willibrords Erf om 

elkaar te ontmoeten. 
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Bij deze viering zijn o.m. betrokken: 
 

voorganger ds. Rian Veldman 

ouderling Maurice van den Heuvel   

diaken Nereida Lugo Flores 

lector Aaldert Rus 

organist Leonard Seeleman 

PGO-cantorij o.l.v. Pauline Verkerk   

koster/beamteam Bert Osinga, Ronald Vermerris 

ontvangstcommissie Herma Pauptit, Marleen van Waveren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


