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Voorbereiding 

Muziek  ~ stilte 
 
Woord van welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
De liederen in deze dienst worden gezongen door : 
Herma Apperloo en Marieke Traksel 
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Openingslied: 84: 1 en 2   we gaan staan 
    
Bemoediging drempelgebed 
 
V:   Onze hulp en verwachting is 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      
 
 
Zingen: lied 935 vers 1,2 en 3    ( YouTube) 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 

Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 

Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
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Kyriëgebed met drie intenties, driemaal gezongen : 
Heer ontferm U 

 
 
 
Loflied: 869 vers 6                                  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: O.T. Leviticus 14,1- 4 
 
Zingen:    (YouTube)                                   
Vaste rots van mijn  behoud   vers 1 en 2  

 
1 Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schauw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer, dat ik breng, 
niet de tranen, die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 



 4 

 
Tweede lezing: N.T. Marcus 1, 39 – 45 
 
 
Zingen: Vaste rots van mijn behoud vers 3 en 4  (YouTube) 
 
3 Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirre of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 
 
4 Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit de aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, — 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 
 
Uitleg en Verkondiging: Evangelie- Marcus 1, 39 – 45 
 
Orgelspel 
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 
Zingen: lied 531 vers 3 
 

Antwoord 
 

Gebed,dank, lofprijzing, stil moment en Gezamenlijk Onze Vader 
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Mededelingen  
 
 

Op zondag 20 september 
organiseert Vorming en Toerusting 
en ZWO gezamenlijk een 
fiets/fototocht om geld in te zamelen 
voor ons Kerk in Actieproject in 
Moldavië. Aede Oostra heeft deze 
tocht  uitgezet. 

Wilt u mee fietsen? 
Tussen 13 uur en 16 uur kunt u starten vanaf de kerk. De 
fietstocht is geschikt voor jong en oud. U kunt kiezen voor een 
korte route van ongeveer 12 km en een wat langere route van 
maximaal 20 km voor de wat meer ervaren fietser.  
Puzzelen met foto´s 
Bij de start krijgt u op papier of digitaal wat foto´s mee. De 
bedoeling is dat u onderweg zoekt waar deze foto´s gemaakt 
zijn. Diegene die de meeste foto’s goed heeft, wint een prijsje. 
Mochten er meerdere goede inzendingen zijn, dan wordt er 
geloot. 
Hoe doet u mee? 
U kunt zich bij Marieke Traksel opgeven als deelnemer van de 
tocht. Stuur een mailtje naar barttraksel@gmail.com of bel 013-
5282759. In verband met corona zou het fijn zijn als u aangeeft 
wanneer u wilt starten. We willen zorgen voor een goede 
spreiding van fietsers over de route. Mochten er te veel mensen 
willen starten op hetzelfde tijdstip dan krijgt u een berichtje van 
ons. Wilt u ook aangeven of u de lange route of de korte route 
fietst. 
 Voor 5 Euro (meer mag ook) per routebeschrijving stuurt 
Marieke u deze per email naar u toe. Maak vervolgens uw 
bijdrage over via deze link of maak uw gift over op NL02RABO 
0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestante kerk o.v.v. 
fiets/fototocht 20 september a.s. 
Kunt u niet mee fietsen maar wilt u ons wel steunen? 
Ook mensen die niet mee kunnen of willen fietsen, maar wel 
willen bijdragen. Heel graag. Stort uw bijdrage op bovenstaand 
rekeningnummer. We hopen dat velen, jong en oud mee fietsen. 
Bij slecht weer zullen we de fietstocht uitstellen. 

mailto:barttraksel@gmail.com
https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0NiIsIjFhZGE3NSIsIjE0NiIsImRiMDdjNDg3NDE3ZCIsZmFsc2Vd
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PXZ/ZZa/&id=9C8E1D9BA63A824050C5F81FF92818345C72DC32&thid=OIP.PXZ_ZZa_1Xs1aibKzm3IfgAAAA&mediaurl=https://www.defietsedokter.nl/files/fietsers.gif&exph=338&expw=447&q=fietsers+afbeelding&simid=608022401238697828&ck=7512C6096DA1781BD82E4281F74AC17F&selectedIndex=88&FORM=IRPRST
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Op weg 
 

 
Lied om van hier te gaan: 512: 1 t/m 7                   we gaan staan 
 

 
Zending en Zegen met gesproken '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 in de nieuwsbrief. 
 
 
    De 1e collecte is voor de diaconie 
 
 
 
 
   De 2e collecte is Landelijk JOP 
 
 
 

 
 

En dan is er koffie 😊 verzorgd doorJacqeline 

Groenewegen 
 
Samen ……maar wel op 1,5 meter van elkaar. 
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Aanmelden voor de vieringen op zondag is verplicht. 
Dit kan door voor donderdag 17september tot 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. 
 
. Bijvoorbeeld: 
 
Er is éénrichtingsverkeer.       
Door de hoofddeur achter in de kerk naar binnen en door de 
Voorhof er weer uit. 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

mailto:scriba@pkn-oisterwijk.nl
http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.pkn-oisterwijk.nl/
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