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Orde van dienst 

 
Zondag 21 april 2019 

 

 
 

~ Een nieuw begin: hulp krijgen ~ 
 

Jezus heeft veel mensen geholpen. Maar wie helpt hem als het 
donker wordt in de wereld? God roept hem uit de dood vandaan. 

 
 

voorganger  : ds. Winanda de Vroe  
ambtsdrager  : Judith Ooms  
lector   : Wini Zaaijer 
organist   : Kees Welmers 
zang   : Kathelijn van Dongen 
ontvangst   : Francien van Dalen 
kindernevendienst : Joke Marcelis 
koster   : Evert Niemeijer 
geluid   : Dirk Bakkeren  
jeugdkerk   : Henk van der Linden 
crèche   : Michèlle Charrier   
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Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 

Binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars 
onderwijl zingen we Lied: 594 ~ Wachters op de morgen 
beurtzang: Kathelijn van Dongen (solo) en de gemeente (allen) 
 
we herhalen dit 3x (SOLO, ALLEN) 

 
 
gevolgd door ALLEN 

 
 
gevolgd door SOLO, ALLEN

 
Dit is een stralende morgen, 
dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
 
Dit is het feest van de doortocht van Jezus. 
Kruis en graf houden hem niet langer vast, 
de weg naar het leven heeft hij gebaand. 
 
Kracht is Hij voor wie geen uitzicht hebben, 
sterkte voor wie zuchten onder hun lot, 
Ons licht en ons leven! 
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Woord van welkom  
 
Openingslied: 637:1 ~ O vlam van Pasen, steek ons aan 

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 ~ hulp krijgen 
 
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 hebben veel zelf gedaan. Maar het 
ingraven van een trampoline… dat is wel heel 

moeilijk. Gelukkig komt de burgemeester helpen. 
 

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

 
 
 
Loflied: 634: 1 en 2 ~ A toi la gloire (U zij de glorie) 
couplet 1 in het Frans, couplet 2 in het Nederlands 

we gaan staan 
 
1. À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu,  
il roule la pierre du tombeau vaincu.  
À toi la gloire, O Ressuscité!  
À toi la victoire pour l’éternité!  
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we gaan zitten 

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

 
Eerste lezing: Jesaja 51: 9-11 

 
Lied: 596 refrein (3x) ~ Ontwaak, gij die slaapt 
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Tweede lezing: Johannes 20:1-18 
 
Lied: 642: 1, 2, 3 en 4 ~ Ik zeg het allen, dat Hij leeft  

 
 
2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand.  

4. Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 
 
 
 

 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Zang door Kathelijn van Dongen: lied 625 ~ Groen ontluikt de aarde 
 
1. Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan, 
nu de zon de zaden roept om op te staan. 
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood. 
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot. 
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2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemd tot graan. 
 
3. Zaad van God, verloren in de harde steen 
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

 
Antwoord 

 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 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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Lied: 631: 1 en 4 ~ Tussen waken, tussen dromen 

De kinderen komen terug in de kerk 

 
 
4. Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
met de toon van het begin. 

 
 
Project: Een nieuw begin ~ hulp krijgen 
De kinderen sluiten het project af 
 
 
 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie – project Moldavië. Op 
bladzijde 10 van de liturgie vindt u hierover meer informatie. 
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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Op weg 
 

Lied: 624 ~Christus, onze Heer, verrees 
couplet 1: allen en kinderen met instrumenten 
couplet 2: vrouwen 
couplet 3: mannen en kinderen met instrumenten 

 
 
2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars ‘t leven gaf, halleluja! 
 
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja, 
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja! 
 
 
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 
 
25 april, Lodwijkslezing ~ Kunst tijdens WO-I  

door Hanneke Bedaux in Lodewijkskerkje, start 20:00 uur. 
Welke vernieuwingen vonden er plaats, welke schok bracht dat 
teweeg. Hoe verwerkten kunstenaars deze oorlog in hun verbeelding of 
op welke manier hielden ze zich afzijdig. Aan de hand van een 
persoonlijke reis langs de oorlogsgraven in ZW België en Noord 
Frankrijk worden enkele kunstenaars besproken en hun werken 
toegelicht.   
De avond wordt afgewisseld met liederen uit het programma ‘stemmen 
uit de loopgraven’, samengesteld door de Tilburgse muzikanten Lizet 
van Beek zang en John Nuyten zang, gitaar. Zij vertolken 
geschiedenissen van jongemannen die in de loopgraven hun 
zielenroerselen in poëzie aan het papier toevertrouwden.   
  
 
26 april, Harpconcert door Michelle Sweegers 
 Kosten € 10,- bij entree voldoen 
Tijdens dit concert zal Michelle een gevarieerd programma ten gehore 
brengen met composities uit verschillende stijlperiodes (Romantiek, 
Klassieke periode en Moderne werken). Daarnaast zal zij ook verdere 
toelichting geven bij de werken die ze voor u gaat spelen.  
 
 
5 mei, Voorjaarsconcert door Elckerlyc Speellieden 

Aanvang 14:30 uur; vrijwillige bijdrage 
Uit het rijke culturele erfgoed van de Brabantse en Vlaamse Kempen 
kunt u een concert bijwonen van de Elckerlyc Speellieden. Zij hebben 
een grote verscheidenheid aan liedekens en muziekskes in het thema 
van het voorjaar. Zoals gewoonlijk begeleiden zij zichzelf op een groot 
aantal verschillende muziekinstrumenten die folkloristisch en klassiek 
zijn. 
 
 

 
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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Kerk in Actie ~ Project Moldavië 
 

Moldavië is het armste land van 
Europa. Vanwege de economische 
situatie werken heel veel mensen in 
het buitenland (950.000 mensen van 
de 2,9 miljoen inwoners). Het gevolg is dat dorpen leeglopen. Wie er 
overblijven in de dorpen zijn kinderen en ouderen. Dit leidt tot 
schrijnende situaties, bijvoorbeeld grootouders die voor hun 
kleinkinderen moeten zorgen, terwijl ze zelf nauwelijks mobiel zijn. 
 
Veel ouderen gaan als eerste bezuinigen op voedsel, om hun 
medicijnen en energierekeningen te betalen. Hierdoor verzwakken ze 
lichamelijk en gaat hun gezondheid bergafwaarts. Dagcentrum 
‘Bethania’ de meest kwetsbare ouderen in de dorpen van thuiszorg en 
een warme maaltijd. Voor de kinderen heeft Bethania een dagopvang, 
waar de kinderen na school naartoe gaan. Zij krijgen hier o.a. 
psychische hulp en huiswerkbegeleiding. Ook worden er diverse 
kindgerichte activiteiten georganiseerd zoals een zomerkamp. 
 
Kerk in Actie ondersteunt Bethanië en maakt zo de zorg voor kinderen 
en ouderen mogelijk. Dit doet Kerk in Actie dankzij de steun van o.a. 
onze kerkelijke Sagegemeentes (HOT).  
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Geen wonder is zo wonderlijk 
geen wonder is zo groot 

geen wonder zo uitzonderlijk 
Hij leeft! Hij is niet dood! 

 
Jezus is waarlijk opgestaan 

mijn God, Hij overwon 
en ik mag leven in Zijn naam 

Jezus mijn levensbron. 
 

Uit de dood kwam Hij tot leven 
en Hij kocht mijn leven vrij 

al mijn zonden zijn vergeven 
Jezus redt en zalig mij. 

 
Mijn Jezus leeft in eeuwigheid 

als koning van ’t heelal 
mijn Jezus komt in heerlijkheid 

straks met bazuingeschal. 
 

Wat een dag zal dat zijn, Heer, 
een dag vol feestgedruis 

geen doodslaap houdt mij immermeer 
als Gij mij brengt naar huis! 

 
Gerie Minnesma, Een Parel van Grote Waarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


