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Horen en verstaan 
 

 

 
 

voorganger             :  dr. Rieke Mes 
ambtsdrager           : Jan Marcelis 
lector                      : Ria Koopman  
organist                  : Kees Welmers  
ontvangst               : Herma Apperloo             
koster                     : Ton Groenewegen 
Geluid                    : Jan-Willem Marcelis  
 
 

                

Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom 

 
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: 607 1-3 ~Gij zijt voorbijgegaan~      
       we gaan staan 

 
Organist speelt eerst de melodie 
Voorganger leest daarna 
 1e vers       Gemeente leest 2e vers 
1Gij zijt voorbijgegaan, 
een steekvlam in de nacht. 
De vonken van uw naam 
zijn ogen in ons hart. 
In flarden hangt uw woord 
om onze wereld heen, 
wij leven in U voort, 
wij zijn met U bekleed. 
 
 

2Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed. Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 
 



Voorganger leest 3e vers 
3Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop u tegemoet 
zolang ik leven mag. 
 
Organist speelt nogmaals de melodie 
 
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: Psalm 139 in de vertaling van H. OosterhuisV.  ……….zo zij het 
 
A: AMEN 
 

                     we gaan zitten 
  

Kindertijd  Tijdens de vakantie is er geen kinderkerk 

 
 
Kyriëgebed  
met gesproken 'Heer, ontferm U''   
 
Loflied: Gloria Taizé (3 x gezongen)  we gaan staan  
 

 
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: Jesaja 35, 1-10  
 
Lied:  534 ~Hij die de blinde weer liet zien~ vs. 1-2 
 
Voorganger spreekt de tekst terwijl het orgel speelt. 
 
 
  



 
1Hij die de blinden weer 
liet zien, 
hun ogen kleur liet 
ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte 
geeft: 
ons levenslicht, de Zoon 
van God. 
 

 
2Hij die de lammen lopen 
liet 
hun dode krachten deed 
ontvlammen 
is zelf de weg tot waar 
geluk: 
ons levenspad, de Zoon 
van God. 
 

Tweede lezing: Mc.7, 31-37  
 
Lied: NLB 534 Hij die de blinde weer liet zien vs. 3-4 
 
Voorganger spreekt de tekst terwijl het orgel speelt 
 
3Hij die de armen voedsel 
gaf 
met overdaad hen kwam 
verwarmen 
is zelf het brood dat 
honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon 
van God. 
 

4Hij die de doven horen 
deed 
hun eigen oren deed 
geloven 
is zelf het woord dat 
waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon 
van God. 
 

Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

 

Lied: Tussentijds 191: ~Nu nog met halve woorden~ 
 
Organist speelt eerst de melodie, daarna leest de gemeente de verzen 1 en 2 
 
Nu nog met halve woorden, hier en daar, 
kijkend in donk're spiegels, bijna waar, 
blijven wij vreemden die zien en weer vergeten, 
doen in den blinde wat moet, maar ongeweten. 
Dan, eenmaal, wordt, wat niet bestaat: 
wij zullen open gaan, 
en zien en horen, oog in oog,  
van mens tot mens verstaan. 
 
Weten voorbij aan alle angst en schijn, 
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn. 
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen 
rusten in licht als leeuw en lam tesamen. 
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, 
ontketend, onverbloemd. 
Nu nog in tranen, dan getroost 
en met mijzelf verzoend. 
 

Antwoord 
 
Gebeden met gesproken acclamatie 367k  



Hoor ons bidden, God, en luister, 
wees nabij in licht en duister. 
 
Stil gebed  
 
Onze Vader 
 

Mededelingen  
 

Op weg 
Lied om van hier te gaan: 930~Jij geeft mij vleugels~  2x gezongen   

 
we gaan staan 

 
Jij geeft mij vleugels en handen vol licht. 
Jij leert mij leven zonder gewicht 
lopen op water en spelen met vuur, 
jij maakt mij open, ik weet dag noch uur. 
 

    
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 

Inzameling gaven 
 
De eerste collecte is voor UAF (zie agenda) 
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. 

 
 

 
En dan is er tijd voor koffie en ontmoeting! 

 

 

 

 

 

Agenda 

Wat doet UAF: 
UAF is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van gevluchte studenten en 
professionals. Op slimme en effectieve manieren bieden zij vluchtelingen kansen om zich verder te 
kunnen ontwikkelen op het gebied van studie en werk. UAF helpt ze op weg met advies, begeleiding, 
financiële steun en door de inzet van ons netwerk. 

“We behartigen belangen, begeleiden en delen onze kennis en ervaring” 

Op slimme en effectieve manieren kansen bieden aan gevluchte studenten en professionals, samen 
met onze partners. Dat is wat we doen. In 2020: 

 Maakten we ons sterk voor beter inburgeringsbeleid en betere begeleiding van gevluchte 
zorgprofessionals 

 Begeleidden we 3.778 studenten en professionals die samen 4.809 begeleidingsmodules 
volgden 



 Studeerden 225 studenten af en startten er 263 met een betaalde baan die bij hun talenten 
past 

 Maakten we vier regionale samenwerkingsafspraken en ontwikkelden we drie nieuwe 
leerwerktrajecten (mbo, hbo) 

 Maakten we onderzoek mogelijk met het lectoraat 'Bevorderen duurzame arbeidsparticipatie 
vluchtelingen' 

 

Met jouw/uw gift kan een vluchteling zijn of haar talent inzetten in Nederland 
  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Thema in de Tent-ontmoetingen lopen als een trein. Bekijk het lijstje en meld je aan voor de 
bijeenkomst(en) met een voor jou interessant thema. 
Kies uit de volgende bijeenkomsten 
 
Dinsdagochtend 17 augustus van 10.30 -12.00 uur mét thee/koffie met iets lekkers 
Thema: Nel Balke en Gerda Groeneweg vertellen verhalen over hun belevenissen als zeemansvrouw 
Donderdagmiddag 19 augustus van 15.00 -16.30 uur mét koffie/thee met iets lekkers 
Thema: Joop Vlottes vertelt over de betekenis van Keti-Koti 
Vrijdagochtend 27 augustus van 10.30-12.00 uur mét koffie/thee met iets lekkers 
Thema: Ton Akkermans laat ons genieten van de klaviermuziek van Bach, in woorden en klanken. 
 
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. 

 

Zomerzin Expositie: “Mijn straat, een lied verbeeld”  
 
Op de zaterdagmiddag 21 augustus is naast de uitvoering van het lied ook al de creatieve 
uitingen te bewonderen, die naar aanleiding van Mijn Straat zijn gemaakt. Het betreft 

schilderijen en andere kunstvormen. Er zijn tevens filmpjes te zien over de totstandkoming van 
de kunstwerken. 
 

 

 
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 

https://www.uaf.nl/hogeschool-utrecht-benoemt-bijzonder-lector-bevorderen-van-duurzame-arbeidsparticipatie-van-vluchtelingen/
https://www.uaf.nl/hogeschool-utrecht-benoemt-bijzonder-lector-bevorderen-van-duurzame-arbeidsparticipatie-van-vluchtelingen/
mailto:omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl
http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

