
 

 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 28 februari 2021 
 

 
 

De zeven werken van barmhartigheid 
~ de dorstigen drinken geven  

 
 

voorganger:   ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager:             Joop Vlottes 
organist:              Kees Welmers 
koster:               Fred Hoogeland 
beeld en geluid:  Dirk Bakkeren  
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Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: 213 – Morgenglans der eeuwigheid 
 
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijft door uwe macht 
onze nacht! 
 
Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:  Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Eeuwige 
A:  DIE NIET DE DOOD WIL, MAAR HET LEVEN 
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      

 

 
Project Veertigdagentijd: Levensweg ~ Tussen hemel en aarde 

De kinderen gaan thuis aan de slag met het beluisteren van de 
podcast over het bijbelverhaal met de bijbehorende werkbladen. 
Heb je deze link niet ontvangen? Neem dan contact op met de 
leiding van de Kinderkerk. 
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Tussen hemel en aarde 
Jezus gaat met drie van zijn 
leerlingen een berg op. Boven 
op de berg worden Jezus’ kleren 
helder wit. Ook verschijnen 
Mozes en Elia, twee profeten uit 
vroegere tijden. Er klinkt een 
stem uit de hemel die zegt: ‘Dit 
is mijn geliefde Zoon.’ 

 
Met het gezinsboekje kan het gehele gezin thuis aandacht 
besteden aan het thema ‘Levensweg’. Voor elke dag is er een 
verhaal, activiteit, gebed of gedicht. Zo ga je samen op weg naar 
Pasen. Heb je een leuke foto? Mail of app die naar de 
jeugdouderlingen. 

 
Kyriëgebed: afgesloten met gezongen ‘Kyrië’ uit Taizé 

Kyrie Eleison, Lord have mercy, Christ have mercy 

 
Korte stilte 

 
Woord 

 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A:  GOD, BEWAAR MIJ, ALS IK MIJN TOEVLUCHT ZOEK BIJ U. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: Maleachi 3: 20-24 en Marcus 9: 2-10 
 
Lied: These are the days of Elijah 
 
These are the days of Elijah, 
declaring the word of the Lord 
and these are the days of Your servant Moses, 
righteousness being restored. 
and though these are days of great trial, 

https://www.definitions.net/definition/these
https://www.definitions.net/definition/servant
https://www.definitions.net/definition/being
https://www.definitions.net/definition/though
https://www.definitions.net/definition/great
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Of famine and darkness and sword, 
still, we are the voice in the desert crying 
"Prepare ye the way of the Lord!" 
 
Behold He comes riding on the clouds, 
shining like the sun at the trumpet call, 
lift your voice, it's the year of jubilee, 
and out of Zion's hill salvation comes. 
 
These are the days of Ezekiel, 
the dry bones becoming as flesh, 
And these are the days of Your servant David, 
rebuilding a temple of praise. 
These are the days of the harvest, 
the fields are as white in Your world, 
and we are the labourers in Your vineyard, 
declaring the word of the Lord! 
 
Behold He comes riding on the clouds, 
shining like the sun at the trumpet call, 
lift your voice, it's the year of jubilee, 
and out of Zion's hill salvation comes. 
 
Tweede lezing: Matteüs 25: 34b-36  
 
Lied: 327 – Hierheen, dorstigen (3 x) 
 

 

https://www.definitions.net/definition/famine
https://www.definitions.net/definition/darkness
https://www.definitions.net/definition/voice
https://www.definitions.net/definition/desert
https://www.definitions.net/definition/comes
https://www.definitions.net/definition/trumpet
https://www.definitions.net/definition/salvation
https://www.definitions.net/definition/bones
https://www.definitions.net/definition/these
https://www.definitions.net/definition/servant
https://www.definitions.net/definition/temple
https://www.definitions.net/definition/fields
https://www.definitions.net/definition/white
https://www.definitions.net/definition/labourers
https://www.definitions.net/definition/comes
https://www.definitions.net/definition/trumpet
https://www.definitions.net/definition/salvation
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Uitleg en verkondiging 
 
Kort orgelspel 
 
Lied: piano improvisatie - O alle dorstigen, kom tot de waat’ren 
  
O alle dorstigen komt tot de waat’ren, 
gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet.  
Koopt zonder geld, kom en wacht niet tot later,  
God houdt voor d' armsten Zijn tafel gereed.  
 
Waarom gezwoegd voor een spijs die niet voedde,  
voor wat geen brood is, uw schatten verkwist?  
Doet naar Mijn Woord, dan geniet u het goede  
dan wordt uw hart uit Mijn volheid verfrist.  
 
Kom toch tot Mij en uw ziel zal leven,  
'k Ga dan een eeuwig verbond met u aan.  
'k Zal de beloften van David u geven  
die als de bergen onwankelbaar staan.  
 
Zoek dan de Heer´ want nu is Hij te vinden.  
Roept Hem nu aan, want nu is Hij nabij.  
Vliedt van de paden des onrecht, verblinden  
breek met de zonden, bekeert u tot Mij. 
 

 
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 
Onze Vader 
 
 
Mededelingen 
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Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 416 – Ga met God 

 
 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
 
Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 
 
 
Inzameling van de gaven   
De eerste collecte is voor  Kerk in Actie(zending) 
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 
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Agenda 
 
 
 
-28 februari Om 20:00 uur is er een (digitaal) O’Café. Het thema 

is muziek en geloof. – 

 

Wijn en honing uit Moldavië. Voor ons diaconaal doel Bethania 

in Moldavië kun je tot 10 maart wijn en honing bestellen. Meer 

informatie hierover staat in de wekelijkse nieuwsbrief en op de 

website van onze kerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Christus´ verheerlijking op de berg Tabor 
 Afbeelding 
Christus staat boven op de berg met links en rechts in de 
wolken Mozes en Elias. Titel Christus´ verheerlijking op de 
berg Tabor Vervaardiger Noord Nederlands Datering 
Tweede helft 16de eeuw Materiaal Eikenhout met sporen 
van polychromie Afmetingen 34 x 29,5 x 5cm Standplaats 
Utrecht, Museum ... 
 

 
 

 


