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Themadienst: Levend Water 

 
~ Doop van Julian Jacob Teunis de Pender ~ 
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Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied:  213: 1, 2 en 5 ~ Morgenglans der eeuwigheid 

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 
 
Inleiding op de doop 
 
Julian wordt binnengebracht door oma Nezia, terwijl we luisteren naar 
en meezingen met het lied: De rivier 
 
Lied: De rivier 
  

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij, en genees mij, 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar’k U steeds ontmoeten mag. 
 

-refrein- 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer  
naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
 
 
 

Gedicht door Marisha 
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Doopgedachtenis 
 
Doopouders en u allen 
hier samengekomen rond het doopvont 
om getuigen te worden van de doop van Julian en  
en uw eigen doop te gedenken: 
 
Wilt u zich afwenden van alle kwaad 
van alles wat in strijd is met Gods bedoeling 
en wilt u zich toewenden naar Jezus Christus? 
 
Allen die gedoopt zijn: ja, dat wil ik. 
  
 
De doopouders komen met hun kind naar voren en gaan bij de 
doopvont staan 
 
Het water uit de rivier de Jordaan wordt in de doopvont gegoten  
door Frank en Heleen  
 
 
Doop en handoplegging 
 
 
Lied: De Here zegent jou 
 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn. 
Hij zal zijn vrede aan je geven. (2x) 
 
 
Ontsteken van de doopkaars door Marcel 
 
 
Doopgeloften door de doopouders 
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Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met hem de weg van het koninkrijk. 
 
Allen:    
Welkom, kind van God. 
Welkom in de kerk, 
wereldwijd en in ons midden. 

we gaan zitten 
 
Lied: Kind, wij dragen je op handen 
 

Kind, wij dragen je op handen  
naar water van de bron. 
Want jouw leven mag niet stranden 
niet vergaan in het waarom. 
 
Door het water vroeg of later  
kom je dichtbij het geheim. 
In de hoge hemel staat er  
dat je kind van’t licht mag zijn. 
 
Water, water, laat het stromen,  
teken en herinnering.  
Van een eeuwig heimwee dromen 
van een altijd nieuw begin. 
 

Door het water vroeg of later  
kom je dichtbij het geheim. 
In de hoge hemel staat er  
dat je kind van’t licht mag zijn. 
 
Opgenomen en verbonden  
met de Naam die vrede is,  
gaat jouw leven niet ten onder  
en het wordt niet uitgewist. 
 
Door het water vroeg of later  
kom je dichtbij het geheim. 
In de hoge hemel staat er  
dat je kind van’t licht mag zijn. 
 

 
 
Project: Een nieuw begin ~ teruggeven 
 
Projectlied: Wij bidden om een nieuw begin (refrein – couplet – refrein) 

tekst: Erik Idema; muziek: Gerard van Amstel 
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Kindergesprek 
 

Fien en Teun zetten een groot hek om 
hun tuin. Maar dat was niet de 

bedoeling: de burgemeester zegt dat ze 
de tuin alleen maar mogen gebruiken. 

 
 

 

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 

 
Eerste lezing: Psalm 42: 1-6 

 
Lied: 42: 1 en 7 ~ Evenals een moede hindel 
 
Tweede lezing: Johannes 4: 7-15 
 
Lied: 653: 1 en 3 ~ U kennen, uit en tot U leven 
 
Uitleg en verkondiging 



 

 6 

Muziek  
 
Lied: Ons lied put uit de bronnen 
Tegen het Donker van Sytze de Vries, vers 1, 5, 6, en 10  
 
Ons lied put uit de bronnen 
waaruit het levend water springt! 
De dorst is overwonnen, 
Gij laaft wie u de lofzang zingt! 
 
 
Ons lied weet van de hemel 
waar Gij onze gebeden leest. 
En zingend wordt ons eigen 
het ademhalen van de Geest. 
 

Want zingen is: nooit zwijgen, 
al wordt ons lied ook godgeklaagd. 
Zing, als de nachten dreigen, 
een psalm die naar de morgen 
vraagt! 
 
Wie zingt kan met U leven, 
en met U sterven mettertijd. 
Want Christus heeft met psalmen 
voorgoed de weg voor ons bereid

 
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze 
Vader 
 
Lied: 978: 1 en 3 ~ Aan U behoort o Heer der heren 

De kinderen komen terug  
 
Project: Een nieuw begin ~ teruggeven 
De kinderen vertellen over het project. 
 
Oneerlijke oppassers pikken de wijngaard in 

waar ze op moeten passen. 
 
 
Film: Levend water 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De 1e collecte is bestemd voor het Rode Kruis, opvang vluchtelingen 
uit Venezuela. Hierover meer op de achterkant van de liturgie. De 2de 
collecte is bestemd voor de eigen kerk.  
 Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw kind uit de crèche ophalen 
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We luisteren bij de inzameling naar het lied: De kracht van uw liefde 
 

Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart verander mij, 
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 dichter bij, 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. 
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. 
 
 

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 de doopouders geluk te wensen, de predikant de hand te 
schudden, elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten. Er is koffie, 
thee en limonade. 
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Kunstwerk op beamerscherm 
 

Het kunstwerk dat op het scherm getoond wordt, is van de hand van 
Margje Schuurman (1988). Het is een ruimtelijk werk in de kerktoren 
van Westerwijtwerd, voor festival Terug naar het Begin - Hopen of 
Geloven. De kerk van Westerwijtwerd staat al eeuwen op een terp, 
beschermd tegen het water dat in vroeger tijden steeds weer het land 
overstroomde. In deze installatie is die beweging te zien: water stroomt 
over vazen van vochtige klei in een eeuwigdurende kringloop. In het 
schemerduister van de toren bieden de vazen een moment 
van contemplatie.  
 
Margje Schuurman: ‘Water heeft voor mij de betekenis van Levend 
Water, of de Stroom van het Leven waar je steeds weer mee in contact 
moet komen om zuiver en goed te kunnen leven. Het geeft energie, 
wast schoon en het kan alles doordrenken.’ De glazen vazen waarin 
het water wordt rondgepompt, zijn omhuld door klei, die door het water 
nat gehouden wordt. Voor Schuurman verbeeldt de klei iets van de 
mens en zijn relatie met God: de klei heeft het stromende water nodig 
om niet uit te drogen.   
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Agenda 
 
7 april – Clariña Quartet – Koffie concert i.s.m. Tiliander 
Lodewijkskerkje, 12:00 uur (inloop vanaf 11:45 uur) 
Waar kunnen studenten het beste laten zien wat ze leren? Natuurlijk, 
op het podium zelf! Alle 4 de leden van het Clariña Quartet zitten in de 
master 1 opleiding en vormen een internationaal gezelschap doordat 
ze uit België en Spanje komen. Het Clariña Quartet wil hun publiek 
meenemen door de verschillende genres van de muziek en het rijke 
repertoire voor klarinetkwartet. Ze laten daarbij hun publiek ook kennis 
maken met de verschillende instrumenten van de klarinetfamilie. 
Entree: € 5,50, inclusief kopje koffie/thee. 
 
 
10 april – gespreksgroep Verhalen rond de Bijbel 
Huiskamer Voorhof, 14:30 uur  
 
 
11 april – Het O’Cafe 
Rotonde Voorhof, 20:00 uur.  
Het O'café is een plek voor mensen rond 
de 20 tot 45 jaar, die tijdens een gezellige 
avond onder het genot van een drankje 
met elkaar goede gesprekken willen 
hebben. Gesprekken over wat ons bezig 
houdt, gesprekken die ons opbouwen en 
verder brengen in ons geloof. 
 
De avond begint om 20:00 uur met een gezellige inloop waar we elkaar 
kunnen ontmoeten en bijkletsen. Daarna gaan we aan de hand van het 
thema van de avond met elkaar in gesprek. Het thema wordt kort 
ingeleid door onze gastspreker Fred Hoogeland, en vervolgens praten 
we erover door. Rond half tien ronden we langzaam aan af, maar 
uiteraard kan je daarna nog lekker blijven hangen en een borrel 
pakken. 
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13 april – Giovanni Battista Pergolesi ~ Stabat Mater 
Lodewijkskerkje, 14:30 uur (inloop vanaf 14:00 uur) 
Stabat Mater dolorosa: Daar stond de moeder van smarten, wenend bij 
het kruis waaraan haar zoon hing. Je kind zo zien lijden en sterven. Dit 
enorme verdriet van een moeder heeft veel componisten geraakt en 
geïnspireerd. 
Leo Wolfs studeerde muziek en Nederlands M.O. en informeert u over 
het Stabat Mater door de eeuwen heen, maar zal natuurlijk met name 
aandacht besteden aan de muziek die u na de lezing gaat beluisteren: 
het beroemde Stabat Mater van Pergolesi (in een prachtige uitvoering 
vanuit Dresden). Tijdens de lezing licht hij het een en ander toe met 
veel muziek en beelden. Een prima start van de Goede Week voor 
Pasen. 
Entree: € 5,00 (inclusief informatieboekje en koffie/thee tijdens de 
pauze) 
 
 
18 april – Club 412 
Rotonde Voorhof, 19:30 uur 
 
 
 
 
 
 
Bij deze dienst waren betrokken: 
 

voorganger  : ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager   : Judith Ooms 
lector   : Gerda Groeneweg 
organist   : Hans Weening 
ontvangst   : Gerda Groeneweg 
kindernevendienst  : Marit Mannaerts 
koster   : Ton Groenewegen 
geluid   : Dirk Bakkeren  
crèche  : Priscilla Berende  
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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 kruiswegstaties 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. Op de tafel in de hal liggen ook de intekenlijsten voor de 
maaltijd op Witte Donderdag en het paasontbijt. Aanmelden kan ook op 
liturgie@pkn-oisterwijk.nl.  
Vrijwillige bijdrage voor de  kosten en voor ons gezamenlijke SaGe KIA 
Project Moldavië. 
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Rode Kruis, hulp aan vluchtelingen  
 
Hoe wanhopig ben je als je dagenlang gaat lopen, terwijl je amper eten 
en drinken hebt en met je kinderen langs de kant van de weg moet 
slapen? 3,4 miljoen mensen uit Venezuela zijn zo wanhopig. Zij zijn op 
de vlucht naar landen als Colombia, Brazilië, Peru en Ecuador. Maar of 
het leven daar veel beter is? Armoede. Onrust. Ook de omringende 
landen kampen ermee. Voor vluchtelingen rest er vaak niets anders 
dan prostitutie, kinderarbeid of de criminaliteit om aan voedsel te 
komen. 
 
Het Rode Kruis helpt deze vluchtelingen door het verzorgen van 
tijdelijk onderdak en sanitaire voorzieningen, het uitdelen van voedsel 
en schoon drinkwater, het verlenen van medische zorg, vergroten van 
de veiligheid voor vrouwen en kinderen en het opsporen van en 
contactherstel voor families die elkaar kwijt zijn geraakt. U kunt ook 
thuis doneren: Giro 5125  of IBAN NL02 INGB 0000 005125 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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. 


