
Antwoord 
 
 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 
 
Mededelingen  
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:    
                        we gaan staan 

 422: Laat de woorden die we hoorden 
(couplet 1, 2 en 3) 
 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
Inzameling van de gaven  
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk  
in de mandjes in de hal deponeren. 
Beluistert u de dienst online dan kunt u uw 
gaven overmaken naar diverse 
rekeningnummers. Deze kunt u vinden op 
onze website en inde nieuwsbrief. 

 
 
De 1e collecte is voor de 
eigen diaconie 

 
 
 
   De 2e collecte is 
Landelijk: vredesweek 
 

En dan is er koffie  

😊verzorgd door Corrie 

Kos 
 

Samen ……maar wel op 1,5 meter van 
elkaar. 
 
Aanmelden voor de vieringen op zondag 
is verplicht. 
Aanmelden voor de dienst van 4 oktober  
Let op: de scriba is met vakantie. Als u zich 
wilt aanmelden voor de dienst van  
4 oktober mail dan uiterlijk donderdag  1 
oktober naar info@familiebakkeren.nl.  

 
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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Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom 
 
Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:  25a: Mijn ogen zijn 
gevestigd (couplet 1 en 2) 
 

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 
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Kinderlied: 288 
Goedemorgen, welkom allemaal 
                                                                                   

Kindertijd                                       
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Kyriëgebed                                                          
afgesloten met Kyrielied 299 j :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 
 
Eerst lezing: Ez.18, 1- 4, 25 - 32 
 
Lied 19:  De hemel roemt de Heer 
 (couplet 5) 
 
Tweede lezing: Filipp. 2, 1-9 
 
Lied:  517 Christus, uit God geboren 
(couplet 4 en 5) 
 
Derde lezing: Mattheüs 21, 23-32 
 
Lied: 990: De laatsten worden eersten 
(couplet 1, 4, 5 en 6)  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
De kinderen komen terug. 
 
 

 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
 
 
 

 
 
Geloofsbelijdenis: 

Spreken wij ons geloof uit in onze God die 
de taal van het hart verstaat.  
 
V: Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik.zal er         
….zijn voor u. 

A: Hij is de kern, de bron van al wat   
….bestaat. Op Hem wil ik mij richten  
    en zijn voorbeeld maken  
    tot de leidraad van mijn leven 

V: Ik geloof in Jezus.  

A: In Hem heeft onze God een   
….menselijk  
    gelaat gekregen.  
    In Hem is de belofte van de Vader  
    werkelijkheid geworden.  
    Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft    
    geleefd 
    en niet vergeefs is gestorven,  
    maar dat Hij elke dag opnieuw 
….verrijst  
    in mensen die zijn liefde 
….belichamen.  

V: Ik geloof in zijn Geest,  

A: die ook vandaag mensen bezielt,  
    die hen aanzet om zijn manier van  
    leven 
    tot de hunne te maken,  
    om de weg te gaan van breken en 
    delen, 
    van goedheid en verbondenheid,  
    van recht en vrede,  
    altijd weer ten bate van iedereen.     
….Amen. 

 
 



 


