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Voorbereiding 
 

Welkom en mededelingen 
      We blijven zitten 

  
Openingslied: 223, Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans   
(opname Lianne van der Wel en Helga Janssens-Baan,  
Andreaskerk, Hilvarenbeek)    
 
1.Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans, 
en dauw daal neer en geef het leven glans. 
Lijster zing en wek in ons het lied 
dat morgenlicht begroet, Gods melodie. 
Lang leve God, die ons de morgen geeft. 
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest. 
Leve de Zoon, die opstaat als de zon, 
zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon. 
 
2.Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint, 
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt. 
’t Harde leven stelt een vraag aan God, 
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood. 
Lang leve God, zijn wereld lenen wij. 
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij. 
Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan. 
Hij zegent vredezoekers, leef ervan. 
 
3.Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan. 
Wees een teken van de tijd die komt, 
een zee van vrede, alle haat verstomt. 
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij. 
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij! 
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop: 
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood. 
 
4.Opstaan, mensen, zet je feestmuts op, 
een eind aan wachten: wereld op zijn kop! 
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar: 
kom, stop met zorgen, je bent toch nooit klaar. 
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Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn. 
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn. 
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar. 
Je weet niet beter: altijd jubeljaar! 
  

We gaan staan         

Bemoediging en drempelgebed: 
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
allen:           die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen:           en het werk van zijn handen niet loslaat. 
                     door Jezus Christus onze Heer                                
Allen:            AMEN 
       We gaan zitten 

 
Inleidende woorden 
 
Kyriëgebed, afgesloten met gezamenlijk gesproken woorden:  
 
Allen:   Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
            doe ons weer herrijzen uit de dood vandaan. 
 
Glorialied: (orgelspel, geen zang)  
864, Laat ons de Heer lofzingen, vers 1 
 

1. Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dra-a-gen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit al-al-al-alle nood. 
 

 
 
 
Kindertijd 
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Woord 

 
Groet  
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij het openen van de Schrift 
 
Lezing uit het Eerste Testament: psalm 28 (NBV)   
 
 V:  U, Heer, roep ik aan, 

mijn rots, houdt u niet doof. 
Als u blijft zwijgen, word ik 
een dode met de doden in het graf. 

 
Allen: Hoor mijn smeekbede 

als ik u om hulp roep, 
als ik mijn handen ophef 
naar het hart van uw heiligdom. 

 
V: De Heer zij geprezen, 
 Hij heeft mijn smeekbede gehoord. 

De Heer is mijn kracht en mijn schild, 
op hem vertrouwde mijn hart, 
ik werd geholpen en mijn hart jubelde, 
hem wil ik loven in mijn lied. 

 
Allen:   De Heer is de kracht van zijn volk, 

een burcht van redding voor zijn gezalfde. 
Red het volk dat U toebehoort, zegen het, 
wees zijn herder en draag het voor eeuwig. 

 
Lied:  psalm 28 – Psalmen voor nu 
 
Evangelielezing: Johannes 11: 1-27 (NBV) 
 
Kort orgelspel    
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Evangelielezing: Johannes 11: 28-44 (NBV) 
 

 
 
Opname: Cain – Raise up (Lazarus) 
 
Verkondiging: De opwekking van Lazarus 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lied: Blijf in mij (een lied uit Iona) - Sela 
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Antwoord 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, 
en de heerlijkheid, in eeuwigheid, Amen. 
 
Mededelingen, bloemengroet en collecte 
 
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 
landelijke protestantse kerk: 
Missionair Werk Kerk voor het 
dorp 
NL10 RABO 0373 711 581 
t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk 
U kunt uw gaven in de 
mandjes bij de uitgang 
deponeren. 
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Op weg 
 
Slotlied: 416, Ga met God    we gaan staan 
(samen ingetogen zingen) 
 
1.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. 
  
2.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. 
 
3.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. 
 
4.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 
 

 De viering is de hele week nog te bekijken 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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Agenda: 
 

THEMA in de TENT  
 
15 juni van 10.30-12.00 uur (koffie/thee 
met iets lekkers) 
THEMA: Meinummer Open Deur ‘Nooit 
te oud om te leren’ door Lianne . 
 
22 juni van 15.00-16.30 uur (thee/koffie 
met iets lekkers) 
THEMA: Ivon Withaar geeft antwoord op 
de vraag ‘Vertel eens iets over je werk?’ 

 
25 juni van 16.00-17.30 uur (thee/koffie met iets lekkers) 
THEMA: Jan Marcelis over ‘Hoe ver gaan we? met kunstmatige 
fertillisatie’? 
 
Kom je ook? Meld je aan bij Ivon Withaar: 013-2034725 of stuur 
een mail naar omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl. We vragen 
een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten. 
 
 
En dan is er tijd voor koffie en ontmoeting: 
 

mailto:omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl

