
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 9 december 2018- 2de advent 
We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer. 

 

 

Geloof met me mee! 
“Ik geloof in een nieuw begin” 

 
 
voorganger  :Ds. Winanda de Vroe  
Diaken ambtsdrager :Joop Vlottes 
Diaken-tafel  :Jantsje Bakkeren 
lector   :Ria Koopman  
organist   :Kees Welmers  
ontvangst   :Francien van Dalen  
kindernevendienst :Marit Mannaerts  
koster   :Saskia Kuiper  
geluid   :Theo Nijman  
jeugdkerk   :Judith Ooms  
crèche   :Daniella Johnson  
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Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: 452 vers 1 en 2 - Als tussen licht en donker-  

we gaan staan 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: DIE WAS, DIE IS, DIE KOMT! 
V: ...... 
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN      we gaan zitten 

 
Adventsproject – Geloof met me mee! 

Aansteken adventskaars 
De tweede kaars gaat branden, 
licht tegen het donker in. 
Water wast vuile handen,  
tijd voor een nieuw begin.  

 
Adventslied 

tekst: Erik Idema; muziek: Tjeerd van der Ploeg 

 
 
Geloof dat vandaag Gods toekomst begint 
en jij bent erbij, want jij bent zijn kind.  
 
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.  
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.  
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Kindergesprek  
De kinderen gaan naar de nevendienst. 

 
 
Kyriëgebed  
met gezongen ‘Kyrie eleison’ 
Muziek: J. Berthier; Ateliers et Presses de Taizé, F-71250 Taizé-Communauté 

 
 
Korte stilte                  
 

 

Woord 
 
Groet 
V:  Verblijdt u in de Heer! 
A: DE HEER IS NABIJ! 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: Maleachi 3: 1- 4 

 
Lied: 514a - Nu komt de Heer-  (we zingen dit lied 3 maal) 
 
Tweede lezing: Lucas 3: 1-14 
 
Lied: 456 vers 1, 2 en 3  -Kwam van Godswege-  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
 

Lied: 456 vers 4, 5 en 6  
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Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed  
 

 
 
 
 
 

 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De eerste collecte is bestemd voor de eigen diaconie. 
 
De tweede collecte is voor het Landelijk Pastoraat : 
Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. 
Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse 
Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en 
pastoraat. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij 
te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer 
aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf. Van 
harte aanbevolen! 
 
Tijdens de collecte komen de kinderen van de kindernevendienst en de 
jeugdkerk terug.  
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Op weg 
 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

 
 
 
Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
We beginnen de Maaltijd met het zingen van  
lied: 386 - Vier met alles wat in je is-  
hierna maken de diakenen maken de tafel klaar. 
 
Nodiging 
 

Diaken: 
Iedereen die God liefheeft en bij de volgelingen van Jezus 
wil horen, is welkom aan de tafel van brood en wijn.  
De Maaltijd van de Heer is klaargemaakt voor ons allemaal. 
 

Voorganger: 
Dus kom, jij die veel vertrouwen hebt                                                          
en jij die weinig vertrouwen hebt,                                                                         
jij die hier vaak bent geweest en jij die hier al lang niet meer  
of nooit eerder bent geweest,                
jij die verdriet hebt en jij die straalt van geluk, 
jij die hebt geprobeerd hebt Jezus te volgen  
en wij die allemaal wel eens gefaald hebben. 
Het is God die ons feilen draagt, en ons falen vergeeft.  
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Diaken: 
Dit zijn de gaven van God voor de mensen:                                                                                                  
kom, niet omdat de kerk je uitnodigt,                                                                                                                              
het is Jezus Christus die je uitnodigt  
om hier gekend en gevoed te worden.                                                                                                                                                                                        
 
Voorganger: 
We vieren de maaltijd met mensen die we goed kennen  
en mensen die we helemaal niet kennen,  
met mensen in wie we onszelf herkennen  
en mensen die volslagen anders zijn,  
met mensen van wie we houden  
en mensen met wie het soms moeilijk kunnen uithouden. 
 
Met elkaar delen we brood en wijn,  
als gemeente van Jezus Christus.  
 
 
Vredegroet 
 
Voorganger: 
Welke wegen wij ook gaan, 
laten wij brood en wijn delen in vriendschap, 
als kinderen van God, 
als één gemeente van Jezus Christus. 
 
We wensen elkaar vrede toe door het zingen van  
lied 421, Vrede voor jou 
 
Tafelgebed 
 
Voorganger:  De harten omhoog naar God! 
Diaken: Als bloemen naar de zon! 
Voorganger:  Dank de Eeuwige, onze God 
Diaken:  Wij willen God danken! 
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Voorganger:  
U danken wij, God, onze Vader, onze Moeder , 
God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
die heel maakt wat gebroken is 
en vasthoudt wat ons ontglipt, 
Heilig is uw naam! 
 
Allen: Kom tot ons, hier in ons midden 
 
Diaken: 
Loof de Eeuwige, want God is goed, 
die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt –  
Liefde die de dood verjaagt. 
 
Voorganger: 
In Jezus zien wij wie U bent, 
mensen onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam Jezus brood en beker, 
dankte U en deelde uit. 
Telkens als we samen komen rond de tafel, 
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 
 
Allen: Kom tot ons, hier in ons midden 
 
Diaken: 
Loof de Eeuwige, want God is goed, 
zie wat Jezus voor zijn mensen doet: 
brood is hij voor ons, en wijn, 
ik mag gast aan tafel zijn. 
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Voorganger: 
Uw Geest is gekomen, 
als kracht om alles nieuw te maken, 
brood en beker die naar U wijzen, 
mensen die op U lijken. 
Geroepen om met U mee te gaan, 
vormen we een kring van groot en klein, 
één wereldwijde gemeente. 
 
Allen: Kom tot ons, hier in ons midden 
 
Diaken: 
Loof de Eeuwige, want God is goed, 
die ons weer herleven doet. 
Die steeds weer toekomst voor ons maakt, 
wiens adem ons heeft aangeraakt.  
 
Voorganger:  
We bidden de woorden, die Jezus ons heeft voorgedaan: 
 
Onze Vader 
die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede  
in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen 
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Voorganger: 
 
We danken God,  
kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 
 
 
Voorganger: Lucas 22: 15-20 
 
Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit 
pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden 
aanbreekt. Want ik zeg jullie:  
ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn 
vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God’. 
 
Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 
 
‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik 
zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht 
van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 
 
En hij nam een brood, deelde het uit en zei:  
‘dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.  
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 
 
(de voorganger breekt het brood) 
 
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei:  
‘deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het  
nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.’ 
 
(de voorganger schenkt de wijn in) 
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Kom nu, want alle dingen zijn gereed 
We delen brood en wijn 
 
(We vieren het Avondmaal lopend en in stilte. Er is wijn in 
de zilveren beker en druivensap in de tinnen beker. U kunt 
er ook voor kiezen om het brood te dopen in de kelk. Wie 
slecht ter been is, brengen wij brood en wijn.) 
 
 
Dankgebed 
 
 
Lied om van hier te gaan: lied 456 vers 7 en 8     
Na het voorspel we gaan staan 
 
Tijdens het voorspel kunt U desgewenst uw kind uit de 
crèche ophalen.  
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
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. 
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Agenda 
 
Zondag 09 december in deze Kerk om 12.00 uur na deze dienst :                              
Kerk op schoot 
Woensdag 12 december in de huiskamer van 14.30-16.00 uur 
Gespreksgroep ‘Verhalen rond de Bijbel’ 
Zaterdag 15 december in de Rotonde om 19.30 uur:  Club 412 
Zaterdag 15 december in de kerk: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30:   
Kerstmusical ‘Luchtpost, brieven van boven’ 
 
Musicalgroep Besoyen komt naar onze kerk met een musical 
over de familie De Vries en hun zoektocht naar de boodschap 
van kerst. De boodschap van kerst wordt gebracht op een 
eigentijdse, bijbelgetrouwe en toch laagdrempelige manier. De 
musical is geschikt voor alle leeftijden en daarom een perfect 
uitje voor het hele gezin. Kortom: deze musical moet je gezien 
hebben! De toegang is gratis. 

 
 

 
 

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. 
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