
 
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 31 maart 2019 
 

 
 

~ Een nieuw begin: vergeven ~ 
 

Kan de broer van de verloren zoon hem vergeven? Of blijft hij 
buiten staan mopperen? 

                          Voorganger:                  ds.Annemarie Hagoort 
                          Ambtsdrager:                Ivon Withaar 
                          Lector:                           Marieke Traksel 
                          Organist:                       Kees Welmers 
                          Ontvangst:                    Jolanda Griek 
                          Kindernevendienst:      Joke Marcelis 
                          Koster:                          Saskia Kuiper 
                          Geluid:                          Rob Mackaij 
                          Crèche:                         Maartje Bakkeren 
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Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied:  psalm 103: 1 en 3 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren  

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 geduld heeft en niet moe wordt het goede te doen. 
A:        U VERGEEFT ONS, GOD, 
            U MAAKT ONS HEEL 
            EN GEEFT ONS LEVENSKRACHT. 
V:        Wij keren ons tot U en zegenen uw Naam 
           met heel ons hart en onze ziel 
A: AMEN 
  (naar psalm 103) 

     we gaan zitten 

 
Project: Een nieuw begin ~ vergeven  
 
 

Projectlied: Wij bidden om een nieuw begin (refrein – couplet – 
refrein) 

tekst: Erik Idema; muziek: Gerard van Amstel   
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Kindergesprek 
 

Fien is boos omdat Teun gaat voetballen in plaats 
van haar helpen. Kan ze hem vergeven? 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 

Kyriëgebed met gezongen acclamatie (Lied 301a) 

 
 
 
Korte stilte                  
 

Woord 
 
Groet 
V:  Vrede voor u 
A: VREDE VOOR DE WERELD 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing: Psalm 103: 1-13a (NBV) 
 “Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen” 

 
Lied:  103a: 1 en 3 
Loof nu, mijn ziel, de Here 
 
Tweede lezing: Lucas 15: 11-32 (NBV) 
 
Lied:  896 
Wie heeft zijn geld verloren 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
De kinderen  komen terug. 

 
Lied: Verloren zoon, mijn dochter ver 
(Zingenderwijs 143) zie bijlage 
   
 
 

Project: Een nieuw begin ~ vergeven 
De kinderen vertellen over het project. 

 
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 
Onze Vader 
 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De 1e collecte is bestemd voor KIA Noodhulp Slachtoffers 
Cycloon Idai . De diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 
De 2e collecte is bestemd voor eigen kerk - kindernevendienst  
Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw kind uit de crèche ophalen  
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Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:   836: 1, 4 en 5  
O Heer die onze Vader zijt 
  

we gaan staan 

 
 
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. 

 

 
 

 
Om over na te denken:  
hoe kun je de gelijkenis van de verloren zoon nog meer noemen? 
hier een paar suggesties: 

 
De gelijkenis van de zoekende mens. 
De gelijkenis van de verloren vader. 
De gelijkenis van de eisende zoon.  
De gelijkenis van de loslatende vader. 
De gelijkenis van de ver-wachtende vader 
De gelijkenis van de jaloerse broer. 
De gelijkenis van de zoon die opstaat. 
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Agenda 
 

 
Vrijdag 5 april 19.30 uur in De Voorhof :   
De film "Paperclips “  De film verteld een 
heel bijzonder verhaal over leerlingen van de 
Middelbare school Whitwell, Tennessee, 
USA. Als onderdeel van hun studie over de 
massamoord op de Joden in de Tweede 
Wereldoorlog, proberen zij 6 miljoen 

paperclips te verzamelen die symbool staan voor de 6 
miljoen vermoorde Joden. Na afloop van de film 
( 21.00) is er nog gelegenheid om na te praten. Deze film is 
geschikt voor alle leeftijden. Ook introducés zijn welkom. De 
toegang is gratis 

 
 
.                                                                                    

Zondag 7 april - 14.30 uur - Joodse 
Liberale  Synagoge,  Tilburg  
 Bezoek aan de "Liberaal Joodse Gemeente 

Brabant " Willem II straat 20  in Tilburg. Een bijzondere 
gelegenheid om kennis te maken, of de kennismaking te 
hernieuwen. In de synagoge worden we rond geleid, zullen 
we uitleg krijgen over de Liberaal Joodse gemeenschap en 
maken we kennis met de verschilllende gebruiken van de 
Joodse traditie.   Als u graag mee wilt naar de synagoge 
en/of u wilt de film graag zien dan kunt u zich vanaf 
vandaag opgeven. De inschrijflijsten liggen op de tafel in de 
hal. Ook op de website en in de digitale nieuwsbrief vind u  
nog meer informatie over deze 2 activiteiten. U kunt zich 
ook aanmelden bij Jantsje Bakkeren.  
 Dit is een activiteit van  Vorming en Toerusting 
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Vieringen gedurende de stille week 
 
Witte Donderdag, 18 april  
18.30 uur 
~Maaltijd met Bijbelse 
gerechten -Joodse 
Sedermaaltijd - Delen van 
brood en beker 
  
Goede Vrijdag, 19 april, 
20:00 uur~ De kruisweg - Staties van Ad de Haas 
 
Stille Zaterdag, 20 april 22:00 uur- De Paaswake 

Paaszondag, 21 april, 10:15 ~ De opstanding 
met om 9:00 uur een paasontbijt in de Voorhof. 
Alles verzorgd door de jongeren. Kinderen welkom om 
vanaf 08.30 eieren te schilderen 
Ook dit jaar bent u welkom bij alle vieringen gedurende de 
stille week!  
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we u naar het 
paasnummer van Samen op Weg en de flyers met alle 
informatie op de tafel in de hal.  Inschrijven voor  de 
maaltijd op Witte Donderdag en het paasontbijt op de 
intekenlijst in de hal of aanmelden op liturgie@pkn-
oisterwijk.nl. Vrijwillige bijdrage voor de  kosten en voor ons 
gezamenlijke SaGe KIA Project Moldavi 
 
1 april:  Alpha-cursus. Aanvang 18.30 – 21.30 uur 

7 april: Clariña Kwartet – koffie concert i.s.m. Tiliander 

mailto:liturgie@pkn-oisterwijk.nl
mailto:liturgie@pkn-oisterwijk.nl
mailto:liturgie@pkn-oisterwijk.nl
mailto:liturgie@pkn-oisterwijk.nl
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 Aanvang: 12.00 uur – inloop 11.45.uur 
 

Help de slachtoffers van de cycloon Idai. 

 
 
 
In Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn miljoenen 
mensen getroffen door de cycloon Idai. 
 Zij hebben dringend voedsel,kleding, onderdak en 
medicijnen nodig. 
Kom ook in actie en help de slachtoffers. 
Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende 
maanden honger lijden. 
Kerk in Actie biedt via lokale kerken en christelijke 
organisaties hulp in het getroffen gebied 
Steun de slachtoffers van Idai, doneer op: 
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. het projectnummer “Noodhulp cycloon Idai”. 
 

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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Zingenderwijs 143   

 

       

 
2 Je wegen zijn mij wel vertrouwd, 
je reizen en je wachten, 
je dagen gaan mij niet voorbij, 
je rusteloze nachten. 
Mijn liefde gaat steeds met je mee 
al woonde je voorbij de zee, 
jij bent in mijn gedachten. 
 
3.Verloren zoon, mijn dochter thuis 
gevangen in de eisen 
die jij jezelf en andren stelt 
je leven hard als ijzer. 
Ik weet waar je gedachten gaan, 
ik voel je hart bij mij vandaan. 
Hoe kan ‘k ’t geluk je wijzen? 
 
4 Mijn zoon, mijn dochter, altijd zal 
ik speuren, wachten, hopen. 
Mijn hart gaat uit, jou tegemoet, 
mijn armen zijn al open. 
Komt ooit het einde van je tocht 
omdat je vond waarnaar je zocht: 
Het feest is aangebroken. 
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