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Kleurrijk Verbonden 
 

voorganger             :  ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager           : Joop Vlottes 
lector                      : Rianne Leenknegt  
organist                  : Hans Weening  
ontvangst               : Marjan van Wijngaarden 
Kinderkerk             : Annemarie Kuijsten 
koster                    : Gerby Oostra 
beeld en geluid     :  Jan Marcelis 
zang                      : Henk van der Linden 

     film                        : Christiaan de Koning    

 
 

Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom  

 
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:  210 
God van hemel, zee en aarde, vers 1 en 2 
    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 viering 
 

  
Gedicht: ‘Wie ik nu ben’ door Anita Remijsen 
 
Als de nacht gevallen is 
en het stil wordt om mij heen 
dan beklemmen mij zoveel gedachten 
voel ik me klein en krimp ik vaak ineen. 
Ik wil niet langer sterk zijn 
dat ben ik al veel te lang geweest, 
verstoppertje spelen is nu voorbij 
kwetsbaar wil ik zijn het allermeest. 
Wil je mij daadwerkelijk kennen? 
Mijn ik, verborgen diep in mij - 
als ik die voorzichtig met jou deel, 
kom je dan steeds wat dichterbij? 
In hoe ik was en wie ik nu ben 
en alles van daar tussenin. 
Zul je het in liefde omarmen, 
zelfs al begrijp je het evenmin? 
Of blijf je slechts op afstand, 
ver bij mij vandaan - 
bang voor alles dat ik met je deel, 
waarin ik heb gefaald, wat mij is aangedaan. 
Zullen we het samen proberen? 
Ook al lukt het niet in een dag… 
Samen zoeken naar de juiste woorden, 
niet omdat het moet, maar juist omdat het mag. 
Waarin we elkaar echt gaan ontmoeten, 
ook al kleuren onze dagen haast zwart, 
om de pijn te verzachten 
en te helen ons geboren hart. 
(geschreven door Johan Verweij) 

 
Kinderlied: K3 – Alle kleuren van de regenboog 
 
Kindertijd  

 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
    
Bennie’ door Joop Vlottes (tekst van Gerard van Maasakkers) 
 
 
 



Kyriëgebed 
Voorganger: God van vrede, van waaruit wij mogen leven,  
Allen: die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele schepping,  
Voorganger: die ons verlangen adem geeft 
en ons vertrouwen voedt. 
Allen: Raak ons aan, ontwapen ons van 
onze angsten  
verbind ons met elkaar en uw wereld. 
Beziel ons opnieuw met uw Geest. 
Doe ons geloven dat vrede mogelijk is.  
Voorganger: Eeuwige God, onmacht houdt ons vast  
als wij zien hoe uw mensen 
op zoveel plekken op uw aarde leven onder angst of geweld. 
Wees daar met uw ontferming. 
Als we zien dat uw mensen bekneld worden 
door kwade machten, door ziekte of eenzaamheid, 
nauwelijks adem voelen, 
dreigen te verdrinken in angst en onmacht, 
wees dan daar met uw liefde. 
Als wij zien dat mensen uw schepping verwaarlozen, 
geen waarde hechten aan het leven van dieren of planten, 
de zee en lucht vervuilen 
wees dan daar met uw Geest om ons te bekeren. 
Allen: Ontferm U zo over uw schepping. 
Ontferm U zo over uw mensen. 
Wees aanwezig 
ontbreek ons niet! 
Moge het zo zijn. 
Amen. 

 
Loflied:  305, Alle eer en alle glorie                           we gaan staan 
 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing  
Genesis 9: 9-17 (NBV) 
 
Kort orgelspel  
 
Tweede lezing: 2 Korinthe 5: 11 en 12  
 
Uitleg en verkondiging 

 
Lied: Gerard van Maasakkers 
 – Hedde efkes, lieven Heer 
(de kinderen  komen terug) 

 

Aandacht voor de kinderen  



 
Antwoord 

 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 

 
 

Mededelingen  
 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:  425 
Vervuld van uw zegen 
                               we gaan staan 
 

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 

 
 

Als het droog is, bent u van harte uitgenodigd om buiten op de binnenplaats een kop koffie of thee te blijven drinken. Bij slecht 
weer is dit helaas niet mogelijk. Maar u mag natuurlijk altijd een andere kerkganger uitnodigen om bij u thuis koffie te komen 
drinken! 

 
Deze dienst is voorbereid door: 
Christiaan de Koning – Loes Kroon – Anita Remijsen –  
Joop Vlottes – Winanda de Vroe 
 

Inzameling gaven 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes op de tafel in de hal deponeren 

De eerste collecte is bestemd voor het Alzheimercafé 
De tweede collecte is bestemd voor de eigen kerk 
 

Agenda 
Geen agendapunten 

Aanmelden kerkdiensten: nieuw e-mailadres! 

Voortaan kun je je via een nieuw e-mailadres aanmelden voor de kerkdienst. Het e-mailadres is: 
reserveren@pkn-oisterwijk.nl. Reserveren kan t/m vrijdag 18.00 uur. Uiterlijk zaterdagochtend krijg je 
een bevestiging. 

 
De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl.  
Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. 
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