
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 26 januari 2020 
Viering van de Maaltijd van de Heer  

 

 
 
 
 
 

Matteüs 4  vers, 12-23 
Kom, volg mij, ik zal van jullie                                 

vissers van mensen maken. 

 
 
 

voorganger  : Ds.Winanda de Vroe  
ambtsdrager  : Jan Marcelis 
diaken-tafel  : Jantsje Bakkeren          
lector   : Wini Zaaijer 
organist   : Hans Weening  
ontvangst   : Francien van Dalen  
kindernevendienst : Annemarie Kuijsten 
Crèche   : Marieke Kooistra 
koster   : Ton Groenewegen  
geluid   : Dirk Bakkeren 
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Voorbereiding 
 
Muziek 
 
Woord van welkom  
 

Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Aanvangslied: 276, "Zomaar een dak" 
       we gaan staan  
 
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
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: ….  
A: AMEN 
       we gaan zitten 

  

Kinderlied: 288, "Goedemorgen, welkom allemaal" 
 
Kindertijd 
Aansluitend gaan de kinderen 
naar de nevendienst 
 

 
Kyriegebed 

 
Glorialied: 289, "Heer, het licht van uw liefde schittert" 
 
 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij het openen van de Schriften 
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Eerste Schriftlezing: Jesaja 49: 1-7 (NBV) 
 
Lied: 66,"Breek, aarde, uit in jubelzangen, vers 1 en 7" 
 
Tweede Schriftlezing: Matteüs 4: 12-22 (NBV) 
 
Lied: 531, " Jezus, die langs het water liep " 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
De kinderen komen terug 
 
Lied: 835 " Jezus, ga ons voor " 
 
Aandacht voor de kinderen 
 

Antwoord 
 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed  
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  

 De eerste collecte is bestemd voor  het werk 
van de eigen diaconie. De tweede collecte is 
voor de landelijke kerk: het jeugdwerk 
JOP(Jong Protestants). De opbrengst van 
deze collecte wordt besteedt aan Sirkelslag, 
een interactief spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit heel Nederland. De jeugd 
van onze kerk doet met Club 412 op 7 
februari ook mee met dit spel. Beide 
collectes van harte aanbevolen! 
. 

 
Tijdens de collecte maken de ambtsdrager en de diaken de 
avondmaalstafel gereed 
 

https://jop.nl/themas/missionair-jeugdwerk/sirkelslag
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De Maaltijd van de Heer 
 

Lied: 386  "Vier met alles wat in je is"  
 

Nodiging 
 
Diaken: 
Welkom bij de Maaltijd van de Heer 
waarin we doen wat Jezus heeft gedaan: 
het breken van het brood en het drinken van de wijn.  
 
Jezus die heeft gegeten en gedronken  
met de minsten in de samenleving, 
met tollenaar en zondaars.  
Niemand was voor hem te min. 
Laten wij brood en wijn delen 
tot zijn gedachtenis.  
 
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.                                                                                                                                                                                        
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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.  
 
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; het zou fijn zijn als we elkaar bij de 

gezongen vredeswens aankijken   

 

Tafelgebed 
 
Diaken:   
U houdt ons rusteloos 
vanwege uw schepping 
die nog lang niet af is, 
omwille van mensen 
die nog geen leven, 
geen dak boven hun hoofd, 
geen brood op de plank, 
geen helpende hand, 
geen liefde gevonden hebben. 
  
En tegelijkertijd gunt U ons rust, 
om bij te komen, 
tot onszelf en op verhaal. 
U wil niet anders 
dan dat wij in vrede met elkaar leven. 
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Voorganger: 
En daarom gunt U ons ook 
een uur als dit,  
een plek als deze, 
oase van rust 
om de rusteloosheid vol te houden, 
om met elkaar het brood te delen 
dat onze honger naar gerechtigheid 
voedt. 
Om samen te drinken 
van de beker die onze dorst 
naar liefde en vrede 
levend houdt. 
  
Gezamenlijk Onze Vader (oecumenische tekst): 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
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: Mattheüs 26: 26-29 
Jezus nam een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood 
en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is 
mijn lichaam’.  
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En hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en gaf hun de beker 
met woorden: ‘Drink allen hieruit, 
dit is mijn bloed, het bloed van het 
verbond, dat voor velen wordt 
vergoten tot vergeving van zonden. 
Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik 
niet meer van de vrucht van de 
wijnstok drinken tot de dag komt 
dat ik er met jullie opnieuw van zal 
drinken in het koninkrijk van mijn 
Vader.’ 

 
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 

Op weg 
 

Tijdens het voorspel kunt u desgewenst uw kind uit de crèche 
ophalen  

Lied om van hier te gaan: 425, " Vervuld van uw zegen "    

       
      we gaan staan 
Wegzending en Zegen 
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. 

 
Zondag 26 januari  Vanavond is er om 17.30 
uur een Holocaustherdenking aan de 
Gemullehoekenweg. Burgemeester Hans 
Janssen en Rabbijn Albert Ringer ontsteken 
het Levenslicht Monument. 
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Agenda 
 
Maandag 27 januari  Aanvang: 19.45 uur-21.30  
Locatie: De Voorhof. De leeskring gaat over Bijbelse 
vrouwen die een bron van inspiratie kunnen zijn in de 
eco-theologie: de theologie die zich bezighoudt met 
zorg voor de schepping en al wat daarin leeft.. 

 
Vrijdag 31  januari   Aanvang 17.30 uur 
Locatie:Huiskamer Voorhof "Ontmoeting rond de 
tafel." U kunt u inschrijven op de tafel in de hal. 
 
Zondag 02 februari  Aanvang:14:30 uur, inloop 

14.00 uur. Locatie: Lodewijkskerkje" Poptroubadour 
d’amour – Ed Citroen. Zijn programma ’troubadour 
d’ amour’ is steevast afwisselend met luisterliedjes, 
gitaartunes, meezingers en verhalen over zijn leven 
en de liedjes.  
 
Zaterdag 7 februari Aanvang 19.00 uur.Sirkelslag 
Ook dit jaar doen we weer mee aan Sirkelslag 
Young.  We spelen samen met duizenden andere 
jongeren in Nederland hetzelfde, interactieve spel. 
Doen jullie mee en neem je een vriendje of 
vriendinnetje mee? We verzamelen om 19:15 in de 
Rotonde en rond 22:15 is het weer afgelopen. 

Opgave via info@club412.nl.  
 

Vanaf 11 februari houdt ds. Winanda de Vroe, op  
vier dinsdagavonden, een leeskring over het boek 
‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. ( het 
beste theologische boek van 2019). In deze 
leeskring zullen we ons focussen op hoofdstuk 2, 
Het andere wereldbeeld van de Bijbel. De leeskring 
start op dinsdag 11 februari om 20.00 uur en duurt 
tot 21.30 uur. Het boek is te bestellen bij de (online) 
boekhandel.U kunt zich opgeven voor de leekring 
via e-mail: vormingentoerusting@pkn-oisterwijk of u 

kunt u inschrijven via de inschrijflijst die in de hal ligt.  
 

U kunt deze kerkdienst nogmaals beluisteren op smartphone,  i-pad, laptop of 
PC via www.pkn-oisterwijk.nl bij kerkdiensten of rechtsboven bij gemist. Hier 
vindt u ook de liturgie 

mailto:info@club412.nl
mailto:vormingentoerusting@pkn-oisterwijk

