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Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom  

 
Stilte - Aansteken van de kaars 
 
 
Openingslied:  266: 1-5 
voorspel, één vers klinkt op het orgel (om evt. couplet 1 mee te zingen), couplet 1 t/m 5 
gedeclameerd, nog één vers klinkt op het orgel (om evt couplet 5 mee te zingen), naspel 
 
 
Die ons schiep,en ook nu nog 
– als hier de nacht ons overmant – 
houdt in de holte van uw hand, 
 
die ons zoekt in het duister, 
die ons de dag hebt toegezegd, 
spreek in de stilte tot uw knecht. 
 
Die ons hoedt in uw schaduw, 
onder uw vleugels toegedekt, 
liefde, die ons tot leven wekt, 
 
ken ons hart, zo onrustig, 
vol van zichzelf is het verblind, 
totdat het rust in U weer vindt. 

https://ichthusculemborg.nl/index.php/blog/vissers-van-mensen/


 
Kom tot ons als de morgen. 
Ga over ons op als het licht. 
Zegen ons met uw aangezicht. 
 
 

    
Bemoediging en drempelgebed 
V:   … spreken we uit dat we met elkaar verbonden zijn in de naam van God,  

die bij ons wil zijn in goede en slechte tijden  
en dat onze hulp is in de naam van Hem, 
die ons vanaf het begin nabij is, 
die trouw is en vol liefde 
en niet loslaat wat zijn hand ooit begonnen is. 
En we bidden:…. 
… en laat ons niet alleen. Amen 
 
 

Kindertijd 
                                     

 
 
Kyriëgebed  
 
 
Loflied:  305: 1-3 
voorspel, bij alle drie coupletten wordt de tekst gedeclameerd, u kunt ze evt. ook meezingen, 
naspel                   
 
Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, zie ons vol ontferming aan! 
 
Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 
 
 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij ons zijn en ons bewaren, nu en alle dagen van ons leven 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 

https://pixabay.com/nl/photos/tribune-speelgoed-mannen-kind-330930/


 
 
Eerste lezing: 1 Samuel 3: 1-10   
    

                                                    
 
 
 
 
Muzikaal intermezzo 

 

 
 
 
Tweede lezing: Marcus 1: 14-20 

 
 
 
Lied:  317: 1 en 2 
voorspel, er klinkt één vers op het orgel (om evt mee te zingen), daarna wordt de tekst van 
vs 1 en 2 gedeclameerd, naspel  
  
 
Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 



Muziek  

 
 
Lied: 695 1-5 
voorspel, orgelcouplet (u kunt couplet 1 meezingen), couplet 1 t/m 4 gedeclameerd, 
tussenspel, couplet 5 gedeclameerd, orgelcouplet (u kunt couplet 5 meezingen), naspel 
 
Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 
 
Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan. 
 
Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 
 

 
Antwoord 

 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 

 
Mededelingen  
 

 
Op weg 

 
Lied om van hier te gaan:  425 
voorspel, couplet gedeclameerd, orgelcouplet (u kunt meezingen!), naspel 
 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 
 
 

 
 
 

                                                 
 
Inzameling gaven 
 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
De tweede collecte is voor de eigen kerk 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 
 

Agenda 

Er zijn geen agendapunten 

 

 

 
 

De viering is te bekijken via de link op de startpagina van onze website  
www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. 
Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl  
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