
 

 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 10 maart 2019 

 

~ Een nieuw begin: kiezen ~ 
 

In de woestijn moet Jezus kiezen: Kiest hij voor wat de duivel hem 
vertelt of voor wat God van hem vraagt? 

 
 

voorganger  : ds. Edward van der Kaaij 
ambtsdrager  : Joop Vlottes 
lector   : Henk van der Linden 
organist   : Agien Roeloffs 
ontvangst   : Françoise Ackermann 
kindernevendienst : Sandra van Triet 
koster   : Henny de Koning 
geluid   : Theo Nijman 
crèche   : Daniella Johnson  



 

 

Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied:  91: 1 en 7 ~ Heil hem wien God een plaats bereidt 

we gaan staan 
 

Bemoediging (en groet/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 
 

Project: Een nieuw begin ~ kiezen  
 

Projectlied: Wij bidden om een nieuw begin (refrein – couplet – refrein) 
tekst: Erik Idema; muziek: Gerard van Amstel 

De organist speelt het lied eerst eenmaal voor (refrein – couplet – refrein). 

 

 



 

 

Kindergesprek 
 

Fien en Teun ontdekken dat je veel keuzes moet 
maken voor je een tuin kunt aanleggen: welke planten 

en bloemen zet je erin? 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
Kyriëgebed met gezongen acclamatie (Lied 301a) 

 
 
Korte stilte  
 
Lied: 561 ~ O liefde die verborgen zijt 
                 
 

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

 
Eerste lezing: Jesaja 58: 1- 9a 

 
Lied: 320: 1 en 3 ~ Wie oren om te horen heeft 
 
Tweede lezing: Lucas 4: 1-13 
 
Lied: 538: 2 en 4 ~ Een mens te zijn op aarde 
 
Uitleg en verkondiging 



 

 

Muziek  
De kinderen komen terug. 
 
Lied: 539 ~ Jezus, diep in de woestijn 
 
Project: Een nieuw begin ~ kiezen 
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 de eigen diaconie. 
De 2de 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: 556: 1, 2, 3 en 4  
     ~ Alles wat over ons geschreven is    

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. 
 

 



 

 

Agenda 
 
13 maart: Gespreksgroep ‘Verhalen rond de Bijbel’ om 14:30 uur in de 
Huiskamer van de Voorhof.  
 
14 maart: Leeskring ‘Rode draden in de Evangeliën’ om 19:30 uur in 
de Voorhof. Aanmelden bij Anc Burggraaf, kosten € 10,-. 

Op weg naar Witte Donderdag we ons in de afscheids-
gesprekken tijdens het laatste avondmaal. Deze gesprekken 
vinden we alleen in Johannes. We horen hier niet alleen de 
stem van Jezus. De betekenis van wat hij te zeggen heeft, is 
verder ontsluierd door zijn latere volgelingen uit de tweede helft 
van de eerste eeuw. Deze ‘johanneïsche christenen’ hebben de 
vrijheid genomen om de uitspraken van Jezus te actualiseren 
met het oog op nieuwe ontwikkelingen in hun eigen 
geloofsgemeenschappen en in ‘de wereld’ om hen heen. Hun 
inzichten hebben betrekking op de positie van Jezus, op het 
ethisch handelen dat verwacht wordt van volgelingen van 
Jezus, op hun verwachting van de definitieve doorbraak van het 
heil, en op de identiteit en de rol van hun lokale 
geloofsgemeenschappen. Aan het slot bespreken we wat de 
afscheidsgesprekken uit Johannes te zeggen kunnen hebben 
aan de kerk van nu, in de wereld van vandaag. 

 
16 maart: Club412 om 19:30 uur in de Rotonde. 

Op deze avonden ontmoeten tieners (12-16 jaar) elkaar en 
maken op een laagdrempelige manier kennis met het geloof. 
Tijdens de avonden is er tijd voor een voor jongeren 
aansprekend inhoudelijk programma, maar daarnaast zeker 
ook voor plezier, spel en ontspanning. Iedereen, met of zonder 
christelijke achtergrond, is van harte welkom bij deze avonden.  

 
17 maart: Concert “Harmonie in oost en west” om 14:30 uur in 
Lodewijkskerkje; Piano, gitaar, daf en ud door Belan. 

Belan betekent ‘ontheemd’. Deze naam hebben is gekozen om 
de vluchtelingenachtergrond in de naam van de band te laten 
zien. Wij hebben allen ons land, ons ouderlijk huis, ons ‘nest’ 



 

 

moeten verlaten. Onze wortels en de geschiedenis van het land 
proberen wij door onze muziek te laten herleven. 
Belan bestaat uit drie muzikanten. Alle drie professioneel 
muzikant met een conservatoriumopleiding, gevlucht naar 
Nederland in de afgelopen tien jaar. Zang & daf: Nariman 
Goran / Gitaar & Ud: Monir Goran / Piano: Ako Taher. 

 
20 maart: Gespreksgroep voor ouderen om 10:00 uur in de Huiskamer 
van de Voorhof.  
 
28 maart: Informatieavond van Kerk in Actie over het KIA SaGe-
project "Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen in 
Moldavie” om 20:00 uur in de Voorhof.  

Vanaf 19.30 uur wordt u welkom geheten met een Moldavische 
versnapering en koffie of thee. De heer Martin Teunissen, die 
dit project vanuit Kerk in Actie begeleid, zal ons vanaf 20.00 
uur meenemen naar Moldavië. 
We verwachten dat de avond uiterlijk om 21.30 uur wordt 
afgesloten.  
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal 
aanwezigen zou het prettig zijn als u zich van tevoren opgeeft. 
Schrijf u zich in op de intekenlijst in de hal, stuur een e-mailtje 
naar: barttraksel@hetnet.nl of meldt u aan op telefoonnummer 
013 528 27 59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


