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Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom  
 
Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: : 218, Dank U voor deze nieuwe morgen 
 
        

we gaan staan 
 
Bemoediging en drempelgebed 
V:   Onze hulp en verwachting is in de Naam van de  

Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 

    we gaan zitten 
 

 
Afscheid van Annette van Cappellen als kerkelijk werker in 
onze gemeente 

      
(met een woord van dank door Aad van Cappellen en Jan 
Marcelis) 
 
Zingen: De kracht van uw liefde 
 
Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart, 
verander mij, 
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als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
 
 
 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde! 
 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
 
Ik voel uw kracht, 
en stijg op als een arend, 
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw geest, 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde! 
 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
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Ik voel uw kracht, 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw geest, 
en de kracht van uw liefde! 
 
oh Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen, 
houd mij vast, 
heel dicht bij uw hart. 
 
Ja, ik voel uw kracht, 
en stijg op als een arend, 
dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw geest, 
en de kracht van uw liefde! 
 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw geest, 
en de kracht van uw liefde… 
 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw geest, 
en de kracht van uw liefde… 
 
  
Kindergesprek  
 
 
Kyriëgebed  
met gezongen 'Heer, ontferm U''   
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Loflied: Tienduizend redenen tot dankbaarheid        
           

we gaan staan 
Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: : Genesis 13: vers 2-11 en vers 14-18 (NBV) 
 
Lied: God wijst mij een weg 
  
God wijst mij een weg, 
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt  
maakt Hij mij zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht,  
als ik mijn hand in zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.  
  
Getroost, gezegend door zijn woord. 
leidt Hij mij in genade voort,  
Wat ik ook doe, waar ik zal gaan,  
Hij is de weg al voorgegaan.  
Hij leidt mij voort, Hij leidt mij voort, 
zijn trouwe hand leidt mij steeds voort.  
Ik volg vertrouwend op zijn woord. 
want door zijn hand leidt Hij mij voort,  
leidt mij voort. 
Hij leidt mij voort, Hij leidt mij voort.  
Zijn trouwe hand leidt mij steeds voort.  
Hij leidt mij voort, Hij leidt mij voort.  
(Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
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Wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.) 
Wijst de weg. 
(Wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg.)  
Getroost gezegend door zijn woord,  
Leidt Hij mij voort.  
  
Tweede lezing: 1 Kor 1: vers 26-29 en 1 Kor 2: vers 1-9 
(NBV) 
 
Lied: 1001, De wijze woorden en het groot vertoon, vers 1 
en 2  
  
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek de kinderen en jongeren komen terug 
 
Lied: Psalm 130 vers 1 
(In verbondenheid met de christenen in Sulawesi en de rest 
van Indonesië)  
 
Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o HEER. 
Gij kunt verlossing zenden,  
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen,  
red mij, o Heere, red! 
 
Ya Tuhan, dari dalam 
sengsara hatiku 
selama siang malam 
‘ku berseruseru. 
Halakanlah telinga 
kepada hambaMu. 



 7 

Kiranya Kauterima, 
teriak hatiku. 
 
 
Aandacht voor de kinderen  
 
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 
gesproken Onze Vader 
 
Wat wordt ons nieuwe project van Kerk in Actie? 
(door Marieke Traksel) 
 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw kind uit de 
crèche ophalen 
We luisteren tijdens de collecte naar ‘Anthem’ van Leonard 
Cohen 
 
De 1e collecte is KIA bestemd voor noodhulp na de 
aardbevingen en tsunami op Sulawesi/Indonesië 
De 2e collecte is Landelijk: collecte Kerk en Israël 
 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 416, Ga met God en Hij zal met 
je zijn     
      

we gaan staan 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
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Na afloop van de dienst kunt u Annette persoonlijk de hand 
schudden in de huiskamer van de Voorhof. Er is koffie, thee 
en limonade. 
 
"Anthem"                                                       

The birds they sang -                                                                                                                                       
at the break of day:  
start again , / 
I heard them say.  
Don't dwell on what  
has passed away  
or what is yet to be.  
Ah the wars they will  
be fought again,  
the holy dove  
she will be caught again.  
Bought and sold  
and bought again  
the dove is never free.  
 
Ring the bells that still can ring  
forget your perfect offering.  
There is a crack in everything  
that's how the light gets in.  
 
We asked for signs  
the signs were sent:  
the birth betrayed  
the marriage spent.  
Yeah the widowhood  
of every government --  
signs for all to see 
 
I can't run no more  
with that lawless crowd  
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while the killers in high places  
say their prayers out loud.  
But they've summoned, they've summoned up  
a thundercloud  
and they're going to hear from me.  
 
Ring the bells that still can ring ...  
 
You can add up the parts  
but you won't have the sum  
You can strike up the march,  
there is no drum.  
Every heart, every heart  
to love will come  
but like a refugee.  
 
Ring the bells that still can ring  
forget your perfect offering.  
There is a crack, a crack in everything  
that's how the light gets in.  
 
Ring the bells that still can ring  
forget your perfect offering.  
There is a crack, a crack in everything  
that's how the light gets in,  
that's how the light gets in,  
that's how the light gets in. 
 

 

 

 

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

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
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Agenda 
 
7 oktober:  Gitaar concert door Harm de Ruiter en    

anderen, aanvang 15.00 uur 
 
9 oktober:  Kerkenraadsvergadering 
 
10 oktober:  Gespreksgroep ”Verhalen rond de Bijbel” 
 
11 oktober:     Lezing ”Van Balfour tot Trump” door Arend  
   Huitzing 
 
13 oktober:  Club 412 
 
 
Vrijdag 26 oktober gaan we voor elkaar koken.  
Dit keer met recepten uit de Joods/Palestijnse keuken. 
Iedereen is welkom.  
Wij vragen wel uw hulp bij het bereiden van de maaltijd. 
Zondag 7 en 14 oktober liggen de recepten en het 
inschrijfformulier op de tafel in de hal. 
Zoek een recept uit en schrijf het nummer op met uw naam. 
De gemaakte kosten worden vergoed! 
 
Heeft u geen tijd of mogelijkheid om iets te maken, dan bent 
u ook van harte welkom bij de maaltijd. 
Schrijf u dan in op één van de formulieren. 
Wij vragen voor deze maaltijd  €10.00 p.p. waarbij 1 drankje 
is inbegrepen. 
Mocht dit een probleem zijn, geef het dan door aan Ina of 
Cisca. 
Op 26 oktober bent u vanaf 18.00 uur van harte welkom! 
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Wij vragen voor deze maaltijd  €10.00 p.p. waarbij 1 drankje 
is inbegrepen. 
Mocht dit een probleem zijn geef het dan door aan Ina of 
Cisca. 
Op 26 oktober bent u vanaf 18.00 uur van harte welkom! 
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Veel slachtoffers in Indonesië 

door tsunami en aardbevingen  

  

 

 

Een tsunami op het Indonesische eiland 

Sulawesi heeft zeker 832 mensen het leven 

gekost. Het rampencentrum verwacht dat 

het dodental de komende dagen snel zal 

stijgen, want het rampgebied blijkt groter 

dan gedacht. Lokale christelijke 

hulporganisatie zijn met de steun van Kerk 

in Actie bezig met het verlenen van de 

eerste noodhulp. 

  

 

 


