
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 7 maart 2021 
 

 
 

~ Levensweg: Heilig huis ~ 
 

voorganger:  Mattijs Jonker 
ambtsdrager: Marjan van Wijngaarden 

organist:  Hans Weening 
koster:  Evert Niemeijer 

geluid:  Jan Marcelis 
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Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

 
Openingslied: Psalm 25A: 1 en 2 

 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 
 

Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 

op U, tot Gij mij redt. 
 
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      
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Project Veertigdagentijd:  

Levensweg ~ Heilig huis 
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. 

 
 
Heilig huis 

Jezus jaagt de handelaars en 
geldwisselaars weg bij de 

tempel. Hij zegt dat ze een 
markt maken van het huis 

van zijn Vader.   
 

 

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 
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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: Exodus 20:1-17 

 
Lied:  Luister naar Psalmen voor Nu- Compleet gelukkig-  
Psalm 19 : De hemel vertelt 

 
Tweede lezing: Johannes 2: 13-22(25) 

 
Lied:  187 vers 1,2,3 en 4  
 

Runderen, schapen en duiven te koop! 
Honderden feestvierders lopen te hoop. 

Kopers en verkopers, aanbod en vraag: 
er is veel te doen in de tempel vandaag. 
 

Loven en bieden, het hoort er toch bij. 
Wissel je geld en de winst is voor mij. 

Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf: 
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf. 

 
Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan: 
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan. 

Woedend drijft Hij met een gesel van touw 
die afgoderij uit het tempelgebouw. 

 
Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij. 
Heilig het daarom en houd het dus vrij 

van de verslaving aan goud en genot. 
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God! 
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Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

 
Lied: 816 vers 1,2,  3 en 4 

 
Dat wij onszelf gewonnen geven 
aan het bevrijdende bestaan, 

aan wat ons uitdaagt om te leven. 
Dat wij de stille roep verstaan. 

 
Dat wij versteende zekerheden 
verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden 
ons achterhaalt en stil doet staan. 

 
Omdat de huizen die wij bouwden 
geen onderkomen kunnen zijn. 

Omdat het bloedeloos vertrouwde 
ons achterdochtig maakt en klein. 

 
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 

dat wij van elke dwang bevrijd 
naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 
 

Antwoord 
 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 
gesproken Onze Vader 

 
Mededelingen 
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Op weg 
 

Lied om van hier te gaan: 418 vers 1, 2 en 4 
 

God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 
 

Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 
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Inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor  de eigen diaconie voor de hulp 
aan vluchtelingen en de opvang in het diaconiehuisje 

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 

 

 
Laatste kans om Moldavische wijn en honing te 
bestellen 

Heb je al Moldavische wijn- en honing besteld? Je hebt 
nog tijd tot woensdag 10 maart! Je kunt contact met ons 

opnemen via ZWO-Oisterwijk@hotmail.com 
 
Deze producten zijn internationaal zeer gewaardeerd en 

je steunt er een goed doel mee: ons gezamenlijk KIA  
project Bethania in Moldavië. Als je dat wil, kunnen we 

de bestelde producten ook bij je thuis afleveren.  
 

Wil je niets kopen, maar Bethania wel steunen? 
Dat kan natuurlijk ook.  Maak je  gift over op NL02RABO 
0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestante kerk o.v.v. 

wijn- en honingverkoop voor Moldavië. 
 

Namens diaconie en ZWO, 
Digna Cusell (Hilvarenbeek), Nikki Idema en Hans Bonis 
(Tilburg), Hans Zaaijer, Jantsje Bakkeren en Marieke 

Traksel (Oisterwijk) 
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 Deze 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/

