
 
 
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag 8 maart 2020 
 

 

Een teken van leven: 
Op weg naar Egypte 

 
voorganger  : ds.Bram Grandia  
ambtsdrager  : Jan Marcelis  
lector   : Wini Zaaijer  
organist   : Hans Weening  
ontvangst   : Corrie Mackaij  
kindernevendienst : Joke Marcelis  
koster   : Saskia Kuiper  
geluid   : Rob Mackaij  
crèche   : Daniella Johnson 
 

       Voor de dienst begint oefenen we met Henk van der Linden  
       Lied 545: Christus staat in majesteit 
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Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: Psalm 25: 1,2 en 3  
Heer, ik hef mijn hart en handen  

we gaan staan 

 
Bemoediging en drempelgebed 
V:   Onze hulp en verwachting is in de Naam van de  

Eeuwige 
A: DIE HET LEVEN WIL, EN NIET DE DOOD 

V: Maak ons ontvankelijk voor Uw kracht 
buiten ons, in ons.  

A: WEES ONS GENADIG EN ZEGEN ONS. 
V: ...... 
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 

  we gaan zitten 
 

Project: Een teken van leven ~ Op weg naar Egypte 
 

Projectlied: Een teken van leven 
tekst: Erik Idema; melodie Lied 637 
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2. Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij,  
voor altijd ga Ik aan je zij.  
 

 
 

Kindertijd          
De kinderen gaan naar de nevendienst.   

 

 
Kyriëgebed  
afgesloten met Kyrielied 299j: 1 en 2 ~ Om de mensen en 
de dieren 
 
 
Korte stilte 
 

Woord 
 
Groet 
V:  De Eeuwige zal met U zijn 
A: GOD, BEWAAR MIJ, ALS IK MIJN TOEVLUCHT ZOEK BIJ U.  
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 

 
Eerste lezing: Exodus 4: 18-31 
 

 
Lied: 323 
Hoor. Maar ik kan niet horen  
 
Tweede lezing: Mattheüs 17: 1-9 
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Lied: 545 
Christus staat in majesteit  
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 

Muziek      

 
De kinderen  komen terug. 

 

 
Lied: 601 
Licht dat ons aanstoot in de 
morgen  
 
 
 

Project: Een teken van leven ~  
Op weg naar Egypte  
De kinderen vertellen over het 
project.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
1 maart        8 maart 
 
 
 



 5 

 
 

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 Pioniersplek Waalwijk 
Tijdens de collecte kunt u desgewenst uw kind uit de crèche ophalen  

 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: lied 600 
Licht, ontloken aan het donker  

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. 
 

 
 
 



 6 

 
 
 
Agenda 
 

Dienstenverkoop -Protestantse Gemeente 
Oisterwijk Zaterdag 21 maart 2020 

Op zaterdag 21 maart  organiseren de SaGe 
Gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en 

Tilburg  weer een  
Dienstenverkoop. Er komen 
35 kavels onder de hamer, die 
tegen een vaste aantrekkelijke 
lage prijs worden verkocht. 
Vanaf 12.00 kunt u zich als 
koper registreren en een 
bordje krijgen, waarmee u kunt 
meebieden. Om 13.30 uur 
begint de verkoop.  Dit jaar 
gaat het geld naar ons KIA 
project "Moldavie”. Benieuwd 
wat er allemaal wordt 
aangeboden? Neem dan de 
infoflyer  uit de hal mee.                                                                           

 Kerk In Actie:  Genieten van elkaars talenten! 
 

 

10 maart ~ Licht op de lezing voor zondag 15 maart 

13 maart ~ Gespreksgroep “Verhalen rond de Bijbel” 

14 maart ~ Club 412 

 

 

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. 
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Veertigdagentijd 
 
Veertig dagen en veertig nachten regende het, 
door en door schoon moest de aarde worden 
want er kwam iets nieuws. 
Veertig duurde het balsemen van Jacobs dode lichaam, 
hij moet mee op reis naar het land dat God zal geven. 
Veertig jaar is Mozes prins en veertig jaar herder, 
dat zal nog van pas komen als hij voor het volk uittrekt, 
Veertig jaar door zand en over steen lopen, 
leren waar het op aan komt in de woestijn van dit leven 
en dat straks toepassen in het land waar het leven goed is. 
Veertig dagen en veertig nachten 
was Mozes op de berg bij God, 
toen kwam hij terug met de woorden ten leven 
zo moet het kunnen volgens God zei hij. 
Veertig dagen vloekt en tiert Goliath de onbesnedene 
maar daarna ligt hij oorverdovend stil. 
Veertig dagen en veertig nachten 
is Elia op sjouw om te ontdekken, 
ik ben niet terug bij af, maar bij God. 
Veertig dagen zit Ninevé in zak en as. 
Veertig dagen en veertig nachten 
is Jezus alleen in de woestijn 
om er achter te komen wat het is mens te zijn op aarde. 
Veertig dagen verschijnt Hij aan zijn leerlingen, 
straks moeten ze erop uit, 
ik ben met jullie wat er ook gebeurt. 
Veertig dagen zijn ons gegeven om ons te bezinnen, 
om ons te doen afvragen 
wat geeft mijn leven zin en doel en glans? 
Veertig dagen die voorafgaan aan Pasen 
wanneer er iets nieuws komt. 
Neem er tijd voor. Het zal je goed doen. Vast wel. 

 



 8 

 

 

Wortel-pastinaaksoep met gember  

Voor 4 personen                 

Ingrediënten 

• 300 gr wortelen 
• 1 el boter 
• 1 middelgrote ui 
• 2 teentjes look 
• 1 el vers geraspte gember 
• 300 gr pastinaken 
• peper en zout 
• 1 l  groentebouillon 
• sap van 1 sinaasappel 
• kookroom 

Bereiding 

1. Smelt de boter in een grote soepketel en fruit hierin de 
ui, knoflook en gember. Voeg de wortel- en 
pastinaakstukjes toe en bak ze een vijftal minuutjes 
mee. Giet de bouillon erbij en breng aan de kook. Laat 
met een deksel op de pan een kwartier koken. 

2. Roer het sinaasappelsap erdoor en laat nog 5 minuten 
op een heel laag vuur pruttelen. Mix de soep en breng 
op smaak met peper en zout (eerst proeven, want door 
de gember kan de soep al vrij pittig zijn en door de 
bouillon kan de soep al zout genoeg zijn). 

3. Een paar lepels kookroom toevoegen. 
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