
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag 7 februari 2021    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Themaviering: Duizend volgers 
 
voorganger : Ds Winanda de Vroe  
ambtsdrager : Jan Marcelis  
organist : Kees Welmers  
koster : Ton Groenwegen  
geluid : Patrick Ooms  

 
Orgelspel voor de dienst   ~    Woord van welkom  
 
Lied: ‘In Christ Alone’ – Virtual Worship Choir 
 
Bemoediging (en groet/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 
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Inleiding op de dienst 
 
Gebed  
 
Animatiefilmpje met bijbelverhaal 
 
Uitleg en vragen voor de kinderen 
 
Liedje: ‘We hebben allemaal wat’ 
  
Uitleg en vragen voor de kinderen 
 
 
Lied: ‘You say’ -  Lauren Daigle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opdrachtje voor de kinderen 
 
Kort orgelspel 
 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Schriftlezing: Marcus 1: 29-39 
 
Lied: ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ (lied 837) – Nederland zingt  
 
Uitleg en verkondiging 
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Lied: ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ (lied 800) 
 
Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 
Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 
die werkelijk wist van mijn verdriet? 
 
Een diepe nacht zou mij omvangen 
waarna geen blijde morgen daagt. 
Ik werd verteerd door wild verlangen, 
door ’s levens maalstroom weggevaagd. 
Ik zou alleen zijn, van het heden 
en van de toekomst ongewis. 
Wie kan er aarden hier beneden 
als er geen open hemel is? 
 
Godlof, een Heiland, een bevrijder, 
vol liefde en macht heeft ons gered. 
De Mensenzoon werd onze leider 
en heeft ons hart in vlam gezet. 
Toen ging voor ons de hemel open, 
oorsprong en doel, zo ongedacht. 
Geloven konden wij en hopen. 
wij wisten ons van Gods geslacht. 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 
Onze Vader 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  

   De eerste collecte is voor het UAF; 

Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij 

studie en werk. Met uw hulp geven wij     

vluchtelingen de kans op een nieuwe 

toekomst.NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. 

Diaconie Prot. Gemeente Oisterwijk; De tweede collecte is voor de 

eigen kerk  
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NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Oisterwijk  

Slotlied: ‘Ga met God’ (lied 416)      
 
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 'Amen' op het orgel 
 

    
 
Agenda 

 
Gedurende de lockdown die in ieder geval t/m 2 maart 
duurt, zijn al onze kerkdiensten uitsluitend online bij te 
wonen via kerkdienstgemist.nl 

 


