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     Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag  1 augustus  2021  
 
 

 

 

 
 
 
 

voorganger            drs.W.v.d. Wouw 
ambtsdrager          Jan Kos 
lector                      Henk Veldman 
organist:                 Agien Roeloffs 
ontvangst               Amy Hoogeland 
kinderkerk 
koster                     Fred Hoogeland 
geluid                     Dirk Bakkeren 
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Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom  

 
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:  15: Wie zult Gij noden in uw tent 
(couplet 1 en 2) 
 Eerst wordt de tekst gesproken,door de voorganger, 
daarna klinkt de melodie op het orgel.                                                                
 

1.Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heil'ge berg doen wonen? 
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt, 
in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij u een gastheer tonen. 
 
2.Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad verkeert, 
die van zijn naaste onheil weert 
en hem nooit krenken zal of smaden. 
 
                                                               
    
Bemoediging (en groet/drempelgebed)     we gaan staan 
 

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 
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Kindertijd              

 

 
  
 

Lied  906 : God is tegenwoordig  
(couplet 1 en 2) 
(tijdens het voorspel gaan de kinderen naar de KND) 
 
Eerst wordt de tekst gesproken en daarna klinkt de 
melodie op het orgel. 
Voorganger 
1.God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in ’t stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem / heft tot Hem 
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 
Gemeente 
2.God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, / U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
 
 

 
Kyriëgebed  
met gesproken 'Heer, ontferm U''   
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Loflied: 304: Zing van de Vader  
(samen ingetogen zingen )                   we gaan staan 
 

 

1.Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
2.Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3.Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
                                                               we gaan zitten 

 
Woord 

Groet 
 

V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 

 

Eerste lezing: Deut. 10, 12-21 (NBV) 
 
 
,  
Lied: 146a: Laat ons nu vrolijk zingen (couplet 4 en 5) 
Afwisselend gesproken en daarna klinkt de melodie 
op het orgel. 
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Voorganger 
4.Hij is de Heer, de trouwe, 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden, 
die geeft Hij alle goed. 
Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand. 
 
Gemeente 
5.Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 
en maakt ons eindelijk vrij. 
 
 
Tweede lezing: Marcus 7, 1-23 (NBV) 
 
 

Lied: 911: Rots waaruit het leven welt (couplet 1 en 3) 

Alleen orgelspel. 

 
1.Rots waaruit het leven welt, 
berg mij voor het wreed geweld; 
laat het water met het bloed 
dat Gij stort in overvloed 
als een bron van Sion zijn, 
die ontspringt in de woestijn. 
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3.Ja, Gij zijt het die mij redt 
van uw eigen strenge wet, 
van mijn eigen dwaze schuld 
die Gij delgt in uw geduld, 
God die al mijn kwaad verdroeg, 
uw genade is genoeg. 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Muziek 
 

 

Lied: 912: Neem mijn leven (couplet 1, 2 en  6) 

Eerst wordt de tekst door gemeente gesproken en 

daarna klinkt de melodie op het orgel 
 
1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2.Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
6.Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
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Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk 
gesproken Onze Vader 
 
 

 
Mededelingen  
 
 

 
Op weg 

 
Lied om van hier te gaan: : 834: Vernieuw Gij mij 
(couplet 1 t/m 3) 
 (samen ingetogen zingen)               we gaan staan 
 
 

 
1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2.Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3.Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

 
 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
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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 eigen kerk …. 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Oisterwijk 

          
 
U kunt uw gaven in de mandjes bij de uitgang deponeren. 

 
Agenda 

                             

Zomerzin expositie: 
 
“Mijn straat, een lied verbeeld” 

 
Aanvang 13.30 – 16.30 uur 

 
 
 
 
 
 
 

 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/

