
Protestantse Gemeente Oegstgeest 

Orde van dienst Groene of Willibrordkerk 
 

19 maart 2023 
 

de vierde zondag in de veertigdagentijd ‘Laetare’ 

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

Viering Maaltijd van de Heer 

 

 
 

Open je ogen 
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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Improvisatie 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

Liebster Jesu, wir sind hier 

Max Reger (1873-1916) 

 

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  122 

 

- 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  547: 4 en 5 

 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 

De heilige Schrift 
 

Inleidende woorden 
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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! 

 
Lezing    Johannes 9: 1-8 

Lied    534: 1 

Vervolg lezing   Johannes 9: 8-17 

Vervolg lied   534: 2 

Vervolg lezing   Johannes 9: 24-34 

Vervolg lied   534: 3 

Vervolg lezing   Johannes 9: 35-41 

Vervolg lied   534: 4 

 
Uitleg en verkondiging 

 
Lied    839: 1, 3 en 4 ‘De Heer van de dans’

    

 

 

 

 

 

Gaven, gebeden, Maaltijd van de Heer 
 

Toelichting op de collectedoelen 
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Gebeden 
 

na iedere intentie 

 

Schep in ons een nieuwe geest. 

 

 

Stil gebed  

 

Lied  388: 1 en 4 

 

Nodiging door diaken 

 

v: De Heer met u allen! 

g: Zijn Geest in ons midden. 

v: Verheft uw harten! 

g: Wij zijn met ons hart bij de Heer! 

v: Brengen wij dank aan de Ene, onze God. 

G: Hij is het waard onze dank te ontvangen. 

 

Tafelgebed 403d ‘Gij, louter licht’ gesproken en gezongen 

 

(…) 

Zo bidden we met wie ons voorgingen,  

en met hen die ons omringen,  

met wie staan rond de troon, met mensen genoemd  

en mensen vergeten, maar gekend bij God, 

de woorden die u zelf ons geeft: 

 

Onze Vader gezongen 
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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  
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Taizéliederen tijdens communie 

 

Innerlijk licht, o Jezus Messias, schijn in de donkere hoeken van mijn 

ziel. Innerlijk licht, o Jezus Messias, geef dat ik open uw liefde 

ontvang. 

 

Lied  568a ‘Ubi caritas’ 

 

dankgebed 

 

 

 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 
Slotlied  834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 

 

Zegen … 

 

  

Muziek 

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

elkaar te ontmoeten. 
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