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voorganger : ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager : Joop Vlottes  
lector : Joop Vlottes  
organist : Kees Welmers  
ontvangst : Jantsje Bakkeren  
kindernevendienst : Liesbeth Verhagen  
koster : Evert Niemeijer  
geluid en beeld : Dirk Bakkeren  
crèche : Michèle Charrier 
 
  

Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom  

 
Aansteken van de kaars  
 
Aanvangslied:  

Dank U voor deze nieuwe morgen  
(gesproken op de melodie door de voorganger)  

       
we gaan staan 
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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 
  

Kindertijd 
 

 
    
 
 
Kyriëgebed  
 
Door allen beantwoord met: Kyrië eleison, Heer, ontferm U 

 
Voorganger: 
Zo prijzen wij uw Naam 
Heer, onze God,  
want wij weten 
uw barmhartigheid 
heeft geen einde. 
Amen 
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Als loflied wordt de melodie van lied 117d gespeeld op het orgel:  

Laudate omnes gentes (Alle volken, loof de Heer)  
                                                                          we gaan staan 

 
 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij het openen van de Schriften 

 
 

Eerste lezing: Psalm 121 uit het Liedboek: 

 
Vers 1:  voorganger 
Vers 2 en 3:  gemeente en ambtsdrager 
Vers 4:  voorganger 
 
Kort orgelspel 
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Tweede Schriftlezing: Matteüs 17: 1-20 

 
Kort orgelspel  
 
Uitleg en verkondiging 

 
Orgelspel 

 
De kinderen komen terug in de kerk 
 

 
 
 
 
 
De band Imagine Dragons is afkomstig uit Utah, het epicentrum van het 
Mormoonse geloof. Frontman Dan komt ook uit een conservatieve 
familie. Religie is belangrijk voor hem, maar hij kan zich niet in alle 
ideeën van het geloof vinden. Doordat hij binnen zijn geloof als een 
outcast en zondaar werd gezien (omdat hij bekende seks met zijn 
vriendin te hebben gehad zonder dat zij getrouwd waren), raakte hij in 
een depressie. Hij zet zich nu in voor meer seksuele vrijheid 
en acceptatie van LGBTQ’s binnen de Mormoonse kerk.  
In zijn songteksten haalt hij vaak religieuze thema’s aan.  
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Songtekst: 
When the days are cold 
and the cards all fold 
and the saints we see 
are all made of gold… 
 
When your dreams all fail 
and the ones we hail 
are the worst of all 
and the blood's run stale… 
 
I want to hide the truth, 
I want to shelter you, 
but with the beast inside 
there's nowhere we can hide. 
No matter what we breed, 
we still are made of greed. 
This is my kingdom come, 
this is my kingdom come. 
 
When you feel my heat, 
look into my eyes, 
it's where my demons hide, 
it's where my demons hide. 
Don't get too close, 
it's dark inside, 
it's where my demons hide, 
it's where my demons hide. 
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When the curtain's call, 
is the last of all, 
when the lights fade out 
all the sinners crawl… 
 
So they dug your grave 
and the masquerade 
will come calling out 
at the mess you made… 
 
Don't want to let you down 
but I am hell bound 
Though this is all for you 
Don’t want to hide the truth  

 
They say it's what you make, 
I say it's up to fate. 
It's woven in my soul, 
I need to let you go… 
Your eyes, they shine so bright, 
I want to save their light. 
I can't escape this now, 
unless you show me how… 
 
Mededelingen 
 
Voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
 

 
Slotlied: ‘40’ (I will sing a new song) van de band U2 
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we gaan staan 

 
De Ierse band U2 heeft al sinds de jaren tachtig miljoenen fans over de 
hele wereld. In hun liedjes klinken vaak Bijbelse teksten en thema’s 
door en ze gaan over spirituele vragen zoals: Wat geloof ik over God? 
Hoe kan mijn geloof mij en de wereld veranderen? Met wie kan ik hierin 
samen op weg gaan? Het mag duidelijk zijn dat 
solidariteit/gerechtigheid en gemeenschap vormen, voor U2 
onlosmakelijk verbonden zijn met geloven. Voor U2 moet het lijden en 
onrecht in de wereld aangeklaagd en bevochten worden. Het enige 
antwoord op het lijden in de wereld is inzet en solidariteit. Deel 
uitmakend van Gods volk onderweg naar zijn Rijk, is het fundamenteel 
nu al te werken aan de komst ervan. De leden van U2 bekennen zich 
niet tot een geïnstitutionaliseerde religie, maar situeren zichzelf binnen 
het christelijk verhaal. Het is fascinerend om te zien hoe zij de bijbel in 
vele songs als inspiratie gebruiken en deze boodschap in een 
hedendaagse taal zetten. 

 

 
Songtekst: 
I waited patiently for the Lord. 
He inclined and heard my cry. 
He brought me up out of the pit 
out of the mire and clay… 
 
I will sing, sing a new song, 
I will sing, sing a new song. 
How long to sing this song? 
How long to sing this song? 
How long, how long, how long 
How long, to sing this song? 
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He set my feet upon a rock 
and made my footsteps firm. 
Many will see, 
many will see and fear… 

 

 
 

Op weg 
 
 
 
Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 

 
Inzameling van de gaven Bij het verlaten van de kerk kunt u uw 
gaven deponeren in de mandjes. Beluistert u de dienst online 
dan kunt u uw gaven overmaken naar de diverse 
rekeningnummers. Deze kunt u vinden op onze website en in 
de nieuwsbrief.  
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Eerste collecte is bestemd voor KIA-ZWO-HOT project Moldavië 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tweede collecte is bestemd voor de eigen kerk 
 
 
 

 
 
 
 
Na afloop van de dienst bent u bij mooi weer van harte 
uitgenodigd om elkaar buiten te ontmoeten en nog wat na te 
praten. Er is koffie, thee en limonade. Dit alles op 1,5 meter 
afstand van elkaar.  
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Agenda 

 
- 6 september In deze eredienst stapt de jeugd over van de 
kindernevendienst naar de jeugdkerk. Tevens is het startzondag.  
 
In verband met Corona en de zomervakantie staan er op dit 
moment geen andere activiteiten gepland dan de kerkdiensten. 
Aanmelden voor deze vieringen is verplicht. Dit kan door voor 
donderdag 22:00 uur een mail te sturen naar scriba@pkn-
oisterwijk.nl Dan hebben we tijd genoeg om de dienst goed en 
veilig te organiseren. Als u zich niet aanmeldt, kunt u helaas niet 
komen. De overheid stelt veel eisen aan bijeenkomsten zoals 
kerkdiensten. De landelijke kerk heeft daarom een protocol 
opgesteld. Onze kerk heeft dat weer vertaald in een plaatselijk 
protocol. Dat betekent dat er heel wat maatregelen zijn rond de 
kerkdiensten, zoals: - Er is eenrichtingsverkeer: Naar binnen via 
de hoofddeur achter in de kerk en naar buiten via de Voorhof. - 
De kerk vult zich van voorin tot achterin; u kunt dus niet op uw 
‘eigen’ plaats zitten. - We zitten anderhalve meter uit elkaar. - We 
houden de jassen bij ons. - We mogen niet zingen. 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. 
 
 
 
 
 

 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. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
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