
Protestantse Gemeente 
Oisterwijk c.a. 

 

Orde van dienst 
 

Zondag 17 maart 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuw begin: wakker worden  
 

Tijdens de verheerlijking op de berg slapen de leerlingen 
van Jezus. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere 

moment mee te maken.  
 

voorganger  :Ds.Winanda  de Vroe  
ambtsdrager  :Joop Vlottes 
diaken-tafel  :Jantsje Bakkeren  
lector   :Ciska Jägers  
organist   :Kees Welmers  
ontvangst   :Corrie Mackay  
kindernevendienst :Marit Mannaerts  
koster   :Gerby Oostra  
geluid   :Patrick Ooms  
jeugdkerk   :Judith Ooms  
crèche   :Marieke Kooistra 
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Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: 601,Licht dat ons aanstoot in de morgen                             
vers 1 en 3                 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 ~ wakker worden  
 
Projectlied: Wij bidden om een nieuw begin (refrein – 
couplet – refrein) 

tekst: Erik Idema; muziek: Gerard van Amstel 
Refrein: 

 
 Couplet : 
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Kindertijd 
Op zaterdagochtend slapen Fien en Teun nog, 
in plaats van in hun tuin te werken… 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

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

 
Schriftlezing: Lucas 9: 28-36 
 
Lied: 545, Christus naar wie wij heten,  vers 1, 3 en 4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
Lied: 233, Wat klaarstaat op de tafel 
 
Project: Een nieuw begin ~ wakker 
worden 
 
De kinderen vertellen over het project 
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Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed  
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De 1e collecte is bestemd voor  de Voedselbank 
De 2de collecte is bestemd voor de eigen kerk 
 

De maaltijd van de Heer 

 
 

 

 

 

 

 

We beginnen de Maaltijd met het zingen van een lied: 

386  (Vier met alles wat in je is) 

 

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. 
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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.  

 

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,  

mensen in wie we ons zelf herkennen  

en mensen die volslagen anders zijn,  

mensen van wie we houden  

en met mensen met wie het soms moeilijk kunnen 

uithouden. 

 

Met elkaar delen we brood en wijn,  

als gemeente van Jezus Christus.  
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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:           U, danken wij, Heer God, 

dat U de mensen schept 

om voor elkaar 

hemel en aarde, 

zee en vuur te zijn. 

 

Diaken:   U danken wij, 

dat U de mens een evenbeeld geeft, 

waaraan hij zich kan herkennen. 

U, die de mens uitnodigt, 

alles een naam te geven, 

U prijzen we, Heer God, 

dat mensen elkaar namen kunnen 

 geven: 

grote en kleine, 

lieve en mooie namen. 

Oude namen, 

die het verleden laten leven, 

nieuwe namen 

die de toekomst openen. 
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Voorganger:  U die de mens schiep naar uw beeld, 

U prijzen wij, 

dat mensen elkaar tot leven kunnen 

 roepen 

dat zij bij elkaar iets kunnen 

 vermoeden 

van uw heerlijkheid. 

Daarom willen wij U vandaag, op 

 deze dag 

van bewondering en verwondering, 

 dankzeggen. 

 

Gezamenlijk Onze Vader 

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: 17-20 

 

Jezus 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.’ 

 

Het delen van 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 
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Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 425, Vervuld van uw zegen     
 
       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 
 
Zondag 17 maart, 12.00 uur, in de kerkzaal: Kerk op 

Schoot                                                                          
(voor kinderen van 0-5 jaar en hun papa’s, mama’s, 
opa’s of oma’s) 

 
Zondag 17 maart Tijd:14:30 uur - inloop 14.00 uur 

in het  Lodewijkskerkje: 
Concert “Harmonie in oost en west”: piano, gitaar, 

daf en ud 

door Belan.  
Belan beteke

nt 
‘ontheemd’. 

Deze naam 
hebben wij 
gekozen om 

onze 
vluchtelingen

achtergrond 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. 

 
 



 10 

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 Kaartjes (incl. een thee of koffie) zijn te koop aan 

de deur vanaf 14.00 uur voor 12,50 per persoon en 6,00 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 
 

Woensdag 20 maart 10.00 uur in de Huiskamer van 
de Voorhof:  Gespreksgroep voor Ouderen 

 
Donderdag 28 maart 20.00 uur in de Voorhof: 
Informatieavond van Kerk in Actie over het KIA 

SaGe project "Levensreddende zorg voor 
kwetsbare ouderen en kinderen in 

Moldavie”  
Vanaf 19.30 uur welkom met een 
Moldavische versnapering en koffie of 

thee. De heer Martin Teunissen, die dit 
project vanuit Kerk in Actie begeleidt, 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 in op de intekenlijst in de hal, stuur 
een 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. 

 

mailto:barttraksel@hetnet.nl
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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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