
Na afloop van de dienst bent u allen van harte 
uitgenodigd in de 
Voorhof om elkaar te 

ontmoeten en nog wat 
na te praten. Er is 
koffie, thee en 

limonade. 

 
 

 
 

Agenda 
 

Vrijdag  26 oktober 17.30 uur:  Huiskamer 
van     de Voorhof - 
Ontmoeting rond de tafel: 
Joods-Palestijnse maaltijd 
 
 

 
Zaterdag 27 oktober 19.30 uur: 
de Rotonde 
Club 412 
 
Zondag 28 oktober 15.00 uur: 
Lodewijkskerkje : Kunstlezing: 
Chagall door Herman Teerhöfer- 
Vrede, liefde en 

verdraagzaamheid staan centraal in de 
spiritualiteit van Marc Chagall. Aan de hand 
van een groot aantal afbeeldingen; 
schilderwerken en de glas in loodramen in de 
Stephanskerk in Mainz neemt 
Herman Teerhöfer ons mee in de 
belevingswereld van deze kunstenaar. 
 
Zondag 28 oktober : Wintertijd gaat deze 

dag in Klok één uur 
achteruit om 03:00 naar 
02:00 uur Een uur extra = 
dus één uur extra slapen! 

 

U kunt deze kerkdienst nogmaals beluisteren 
op smartphone, i-pad, laptop of PC via www.pkn-
oisterwijk.nl bij kerkdiensten of rechtsboven bij 
gemist. Hier vindt u ook de liturgie. 
 

 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente 
Oisterwijk c.a. 

 

Orde van dienst 
 
 

Zondag 21 oktober 2018 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Onverwoestbare hoop 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger             :  ds. Marieke van Baest 
ambtsdrager           :  Marjan van Wijngaarden 
lector                      :  Ciska Jagers  
organist                  :  Kees Welmers  
ontvangst               :  Betty Frankena  
kindernevendienst :  Annemarie Kuisten 
koster                     :  Evert Niemeijer 
Geluid                    :  Rienk Lammers 
Crèche                   : Janneke Bakkeren    
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Voorbereiding 
Muziek 

 

Woord van welkom 

  
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:    we gaan staan 

621, 1-2-3  Licht dat ons aanstoot… 

     
Bemoediging en groet 
V:   Onze hulp en onze verwachting         

is de NAAM van de DrieEnige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NOOIT LAAT VAREN HET WERK VAN 

ZIJN HANDEN    

                                             we gaan zitten  
Drempelgebed 
 

Kindergesprek (door de leiding van de knd) 
 

Lied 130: 1, 2 en 3 "Uit diepten van ellende" 
 

Kyriëgebed  met smeekbede:                              
psalm 130, strofe 1 regels 7 en 8:                             
…Laat mij gehoor verkrijgen,                                             
red mij, o Here, red… 
  
Loflied:              we gaan staan                          
Psalm 92:  1, 2, 7 en 8 
"Waarlijk, dit is rechtvaardig " 
 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Eerste lezing:                                                          
MICHA 4, 1-5 ( Naardense vertaling ) 
 

Lied:  tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers 

 

 

Doorwaadbaar was de doodsrivier                             
hoe anders zou het dat wij hier                                  
U ondervinden aan den lijve?                                        
O zon, sta stil dit morgenuur                                      
opdat de hemel open blijve. 
 

Mijn ziel in mij: een lied dat treurt                                  
om zoveel vergezicht verscheurd, 
genadeloze levensdagen.                                                
Uw woord in ons dat niet gebeurt.                                 
Uw mens in mij nog onvoldragen. 
 

Tweede lezing:                                                 
MARCUS 12, 28-34( Naardense vertaling ) 
 
Lied 446: 
" Zijt Gij waarop de wereld wacht… 
 Vers 1: mannen, vers 2: vrouwen, vers 3: 
mannen,vers 4: vrouwen vers 5:allen 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek   

Antwoord 
 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

 

de kinderen komen terug;aandacht voor de kinderen  

 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De eerste collecte is bestemd voor  restauratie 
kerkje van Kafro;De tweede collecte is bestemd 
voor de eigen kerk( bloemengroet)   
Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw kind 
uit de crèche ophalen  
 

Op weg 
 

Lied om van hier te gaan:          we gaan staan 

607, 1-2-3  Gij zijt voorbijgegaan… 
 

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 


