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Voorbereiding 

 

Muziek 

Woord van welkom  

Stilte - Aansteken van de kaars  
            We blijven zitten 
Openingslied: 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
Eerst wordt de tekst van het eerste couplet gesproken, daarna 
klinkt de melodie  3 x op het orgel. 
 
1.Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
2.Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.    
       We gaan staan 
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                    We gaan zitten 
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Kindertijd : In de vakantie periode is er geen Kinderdienst en 
Crèche 
 

Lied: 1005: 1: Zoekend naar licht  
eerst gesproken, dan orgelspel 
tijdens het voorspel gaan de kinderen naar de Kinderkerk 
 
Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Kyriëgebed, afgesloten met gezamenlijk gesproken woorden: 
 
Allen:  ‘Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,                        ’  
             Heer ontferm U over ons”  (lied 299f) 
       

Loflied: 971: 1 en 3  Zing een nieuw lied voor God de Here 
samen ingetogen zingen 
                                we gaan staan                

1.Zing een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk. 
 
3.De Heilige Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 

                                                        we gaan zitten 
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Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U 
BEWAREN  
 
Gebed bij de opening van de 
Schrift 

 
Eerste lezing  Psalm 24 (NBV) 
 
Lied:  Psalm 24  
De aarde en haar volheid 
zijn  -  alleen orgelspel 
 
1.De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
2.Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn 
staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 
3.God is hem zegenrijk nabij, 
in ’t recht des Heren wandelt hij, 

 
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht 
en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
 
4.Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de Heer, 
die alle macht kan overwinnen. 
 
 
5.Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van ’s hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn 
woning. 

 
Tweede lezing Johannes 6:22-29 (NBV) 
 
Lied:  653: 1, 2 en 7; U kennen, uit en tot U leven 
alles gesproken, vervolgens alles orgelspel 
 
1.U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
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2.Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
7.O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Uitleg en verkondiging 
 

Muziek  
 
 
Lied 377: 1 t/m7 Zoals ik ben, kom ik nabij 
1e gesproken, dan daarna 7 x orgelspel 
 
1.Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
2.Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 
 
3.Zoals ik ben, verdoofd, 
verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 
 
4.Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij  
o Lam van God, ik kom. 
 
5.Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt 
mijn – 
o Lam van God, ik kom. 
 
6.Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
o Lam van God, ik kom. 
 
7.Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon 
beaam – 
o Lam van God, ik kom. 

 

 
 
 



 6 

Antwoord 
 

Gebeden, stil gebed en gezamenlijk gesproken 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 en inzameling van de gaven : 
Inzameling gaven  
De eerste collecte is voor  de eigen diaconie 
NL02 RABO 0373 7362 66  t.n.v.  
de diaconie PKN 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. 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 981: 1 t/m 5  
Zolang er mensen zijn op aarde - samen ingetogen zingen 
           we gaan staan 

1.Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2.Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
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3.Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Zending en Zegen met  ingetogen gezongen 'Amen' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En dan is er tijd 
voor koffie en 
ontmoeting! 
 

 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
 
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 
 
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”  
Zeven kunstenaars hebben zich door het 
lied "Mijn Straat" laten inspireren om een 
kunstwerk te maken.  
 

 
 
 
Op de zaterdagmiddagen van 14 & 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. 

mailto:omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl

