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Voorbereiding 
 
 

Muziek 
 
Woord van welkom 

 
Stilte - Aansteken van de kaars 
 
 
Openingslied:  215:1,2,en 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
 
2.Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
 
3.Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld.                   we gaan staan 
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Bemoediging en 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  
Karin vertelt een verhaal via de livestream   

 
 

Kyriëgebed  
 
 
Gloriagedicht 
 

 
Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Eerste lezing Deuteronomium 18: 15 – 20 (NBV) 
 
 
Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. 
Naar hen moet u luisteren. 16U hebt de HEER daar immers zelf 
om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen 
het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit 
enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we 
niet.’ 17De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed 
gesproken. 18Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. 
Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles 
overbrengen wat ik hun opdraag. 19Wie niet wil luisteren naar de 
woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording 
roepen. 20 
Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets 
te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van 
andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht 
worden.’ 
 
Lied 695:1-3 
 
1.Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
2.Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
3.Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
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Tweede lezing Marcus 1: 21-28 (NBV) 

 

Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat 

ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22 

Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak 

hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 23Er 

was in de synagoge ook een man die bezeten was door een 

onreine geest, en hij schreeuwde: 24 

‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je 

gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de 

heilige van God.’ 25Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en 

ga uit hem weg!’ 26De onreine geest deed de man stuiptrekken en 

verliet hem met een luide schreeuw. 27Iedereen was zo verbijsterd 

dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer 

met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, 

wordt hij gehoorzaamd.’ 28Het nieuws over Jezus verspreidde zich 

algauw overal in Galilea. 

 
 
Gedicht uit Liedboek blz. 541 
 
Hij komt uitgerekend bij mij terecht? 
 
Ook vandaag 
vraag ik mij opnieuw af 
wie jij was of bent 
wat Jij wilt 
 
Velen 
weten het beter, 
enigen 
volgen Je na. 
 
Hoe echter kwam Je  
ook nog bij mij terecht? 
‘k ben toch niet diegene 
die Je nodig hebt! 
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Toch, 
toch 
raak ik niet los 
van Jou                                                  Kurt Marti 
 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Muziek  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Antwoord 
 

 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 
Onze Vader 
 
 

Mededelingen en 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 Landelijk Jop (sirkelslag)…. 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Oisterwijk 
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Op weg 

 
Lied om van hier te gaan: 421   
 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
 
 

 

 
 

we gaan staan 

 
Zending en Zegen met “Amen ”op het orgel gespeeld 
 

 

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. 

 
 
 

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
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Zondag 31 januari: 

online koffiedrinken na de 

dienst 
 

We hebben elkaar al zo lang niet gezien en we missen 
allemaal het koffie drinken na de dienst. Daarom gaan 
we op zondag 31 januari iets nieuws uitproberen: 
online koffiedrinken na de online dienst! Kom je ook? 

Zondag gaat ds. Karin Seijdell uit Eindhoven voor. Direct na 
de dienst, dat zal dus rond of iets na 11.00 zijn, openen we 
in de kerk een Zoom-sessie. Daarmee kunnen we elkaar 
online ontmoeten. 

Het enige wat je nodig hebt is een telefoon, tablet, laptop of 
pc (met camera en microfoon ingebouwd). Open na de 
dienst deze mail en klik op de volgende link: 

https://zoom.us/j/4035267112  

Krijg je op je scherm de vraag of je de Zoom-app wil 
downloaden’? Klik dan op ‘nee’. Je hoeft namelijk niets te 
downloaden om mee te kunnen doen. Er is ook geen 
wachtwoord nodig.  

Wat je wel moet doen als je op de link hebt geklikt: 

 Vul je naam in 

 Zet een vinkje bij 'I'm not a robot' 

 Klik op 'Join' 

https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNiIsIjhkMTkzNyIsIjE5OCIsIjgzZmI4MGI1OTMwZCIsZmFsc2Vd
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 Je gaat akkoord met de gebruiksvoorwaarden door 
op 'I Agree' te klikken 

Als er veel mensen meedoen, gaan we in kleinere groepjes 
uiteen, zodat we echt met elkaar kunnen praten. Ook voor 
dat in kleinere groepen uiteen gaan, hoef je niets te doen. 
Dat gaat vanzelf. Na een half uurtje stoppen we er weer 
mee en kun je verder met je gewone zondagse activiteiten.  

We hopen dat de techniek in de kerk én bij jou thuis 
meewerkt en dat we elkaar zondag kunnen ontmoeten. Tot 
dan! 

Vragen?  
Heb je vragen over deze mail, of wil je iets anders kwijt aan 
de kerkenraad? Mail naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNiIsIjhkMTkzNyIsIjE5OCIsIjNjNDQyYjkwYTk1NSIsZmFsc2Vd

