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Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag 19 september 2021   
 
 

 

 
 

                    

Voorganger               ds. Winanda de Vroe 

ambtsdrager Jantsje Bakkeren 

organist Ton Akkermans 

lector Marieke Traksel 

ontvangst Michèle Charrier 

koster Ton Groenewegen 

geluid Dirk Bakkeren 

knd Joke Marcelis 

   
  

Voorbereiding 
Muziek 
 
 
Woord van welkom   Stilte - Aansteken van de kaars  
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Openingslied: 975, Jezus roept hier mensen  samen          
 vers 1, 3 en 4                                we gaan staan 

                                                                                 
1.Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
3.Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
4.Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 
 
 
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 
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A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 
                          

                    we gaan zitten 
  

Kindertijd 
    
Kyriëgebed  
met gesproken 'Heer, ontferm U''   
 
 
Loflied: 305, Alle eer en alle glorie  
                                                                   we gaan staan
                                                             
1.Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
2.Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3.Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed!                   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: : Deuteronomium 15: 4-11   
 
Lied: psalm 72 vers 1  
 
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
Tweede lezing: 1 Korinthiërs 11: 17-33  
 
Lied: psalm 72 vers 4  
 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
 
Uitleg en verkondiging 
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Kort orgelspel 
de kinderen komen terug 
 
Voorbeden en stil gebed 
 
 
Mededelingen 
 
Lied : 391, Hij ging van stad tot stad     
 
1.Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
‘Tot u ben Ik gezonden.’ 
Voor zieken en gewonden 
had Hij een woord, een onderdak. 
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 
 
2.Hij gaf aan blinden het gezicht, 
de nacht heeft Hij verdreven, 
gaf doden weer het leven – 
waar Hij voorbijging werd het licht. 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 
 
3.Daags voordat Hij gestorven is, 
heeft Hij het brood genomen: 
‘Hiertoe ben Ik gekomen, 
doe dit tot mijn gedachtenis.’ 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 
 
4.En alwie Jezus’ naam belijdt 
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 
 
Viering van de Maaltijd van de Heer 
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Nodiging 
 
Diaken: 
Iedereen die God liefheeft en bij de volgelingen van 
Jezus wil horen,  
is welkom aan de tafel van brood en wijn.  
De Maaltijd van de Heer is klaargemaakt voor ons 
allemaal. 
 
Voorganger: 
Dus kom, jij die veel vertrouwen hebt  
en jij die weinig vertrouwen hebt,                                                                         
jij die hier vaak bent geweest  
en jij die hier al lang niet meer  
of nooit eerder bent geweest,                                                                  
jij die verdriet hebt  
en jij die straalt van geluk, 
jij die hebt geprobeerd hebt Jezus te volgen  
en wij die allemaal wel eens gefaald hebben. Het is God 
die ons feilen draagt,  
en ons falen vergeeft.  
 
Diaken: 
Dit zijn de gaven van God voor de mensen:                                                                                                  
kom, niet omdat de kerk je uitnodigt,                                                                                                                              
het is Jezus Christus die je uitnodigt  
om hier gekend en gevoed te worden.                                                                                                                                                                                        
 
Voorganger: 
We vieren de MAALTIJD 
met mensen die we goed kennen  
en mensen die we helemaal niet kennen,  
mensen in wie we ons zelf herkennen  
en mensen die volslagen anders zijn,  
mensen van wie we houden  
en met mensen met wie het soms moeilijk kunnen 
uithouden. 
Met elkaar delen we brood en wijn,  
als gemeente van Jezus Christus.  
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Voorganger: 
Welke wegen wij ook gaan, 
laten wij brood en wijn delen in vriendschap, 
als kinderen van God, 
als één gemeente van Jezus Christus. 
 
Lied: 386, Vier met alles wat in je is   
 
1.Vier met alles wat in je is 
Christus’ dood en verrijzenis. 
Aan de tafel van brood en wijn 
wil hij tastbaar aanwezig zijn. 
Refrein: Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt. 
 
2.Hij verbindt ons en maakt ons één 
tot een kring om zijn tafel heen. 
Vier de vrede van Christus, zing! 
Vier het leven in deze kring. 
Refrein: Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt. 
 
3.Jezus spreekt ons in liefde aan, 
daagt ons uit om op weg te gaan 
met het brood van gerechtigheid, 
met de wijn van zijn koninkrijk. 
Refrein: Hij die opstaat geeft brood en ademtocht, 
woord van overvloed dat ons voedt. 
 
 
Tafelgebed 
 
Voorganger:   
U, danken wij, Heer God, 
dat U de mensen schept 
om voor elkaar 
hemel en aarde, 
zee en vuur te zijn. 
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Diaken:    
U danken wij, 
dat U de mens een evenbeeld geeft, 
waaraan hij zich kan herkennen. 
U, die de mens uitnodigt, 
alles een naam te geven, 
U prijzen we, Heer God, 
dat mensen elkaar namen kunnen geven: 
grote en kleine, 
lieve en mooie namen. 
Oude namen, 
die het verleden laten leven, 
nieuwe namen 
die de toekomst openen. 
 
Voorganger:   
U die de mens schiep naar uw beeld, 
U prijzen wij, 
dat mensen elkaar tot leven kunnen roepen 
dat zij bij elkaar iets kunnen vermoeden 
van uw heerlijkheid. 
Daarom willen wij U vandaag, op deze dag 
van bewondering en verwondering, dankzeggen. 
  
We bidden de woorden,  
die Jezus ons heeft voorgedaan 
 
Onze Vader 
die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede  
in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
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Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Voorganger: 
We danken God,  
kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 
 
Voorganger: Lucas 22: 17-20 
 
Jezus nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 
 
‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik 
zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht 
van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 
 
En hij nam een brood, deelde het uit en zei: 
  
‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, 
telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 
 
Het delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 425, Vervuld van uw zegen
                           

we gaan staan 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
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Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
Inzameling gaven 
 
 
De eerste collecte is voor . Opbouw Syrië…’ het 
najaarsproject van KIA 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Kerk Oisterwijk  o.v.v. Bouw Syrië weer op 
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 
 

 
 
 

 
Bouw de kerk in Syrië weer op 

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder 
de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. 
De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van 
militair geweld naar een dramatische economische crisis. 
Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. 
Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. 
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de 
samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, 
ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door 
geweld of moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk 
in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen 
voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen 
opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer 
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dan gehoopt, omdat door de economische situatie 
bouwmaterialen schaars en duur zijn.  

Agenda 

Vriendenmiddag ‘Tent of Nations’ 
zaterdag 25 september, 2021 
Locatie:De Voorhof Tijd:14.00 - 17.00 

Tent of Nations is een educatieve boerderij met 

voornamelijk fruitbomen van de familie Nassar in de 

dreven van Bethlehem. Jaarlijks nemen soms wel 

6000 mensen als (groeps)bezoeker of vrijwilliger deel 

aan het vredelievende project van de familie. 

Sinds de corona-uitbraak is dit natuurlijk onmogelijk 

geweest. Dat heeft het leven voor deze familie en vele 

andere boeren in de Westelijke Jordaanoever een stuk 

onzekerder en onveiliger gemaakt. 

Levensmotto 

Al 20 jaar voert de familie Nassar een gerechtelijke strijd 

met Israël over het bezit van hun grond waarvoor zij al 

sinds 1916 eigendomspapieren bezitten. Toch blijft hun 

levensmotto: ‘We refuse to be ennemies!’ Hans en ik 

bezochten deze boerderij in 2015 en waren zeer onder 

de indruk. 

25 september 

Nu organiseert het bestuur van Vrienden van “Tent of 

Nations” op zaterdag 25 september op 21 plaatsen in 

Nederland een Vriendenmiddag om deze en andere 

boerenfamilies onze verbondenheid te laten merken. 

Ook in de Voorhof, Kerkstraat 64 te Oisterwijk, wordt 

zo’n bijeenkomst gehouden van 14.00-17.00 uur. Inloop 

met koffie en thee vanaf 13.30 uur. 
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Programma 

Er is een interview met Daoud Nassar te horen via het 

grote scherm. Ook worden een korte bijdrage van 

Carolien Roelants, Midden-Oosten-kenner en NRC-

columnist én een video over Bethlehem in coronatijd 

getoond. 

Vredeskoor 

Een deel van het ad hoc Vredeskoor zingt vier liederen. 

Het Arabische lied, dat een roep om vrede is, zongen we 

al enkele malen in een kerkdienst. Ook bij ons bezoek 

aan Tent of Nations heb ik dat meegezongen. Verder 

gaan we in enkele kleine groepen met elkaar in gesprek. 

Het belooft een boeiende middag te worden! 

Meer informatie en aanmelden 

Geef je snel op, want vol=vol (maximaal 30 personen) 

helaas in deze coronatijd. Via de 

website www.tentofnations.nl vind je nog veel meer 

informatie. 

Opgave bij Wini Zaaijer, winizaaijer@hotmail.com, of 

0411-623014. 
 

 
 

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.tentofnations.nl/
mailto:winizaaijer@hotmail.com
http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

