
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
Orde van dienst 

Zondag 5 december 2021 

 

~ Waar kom je vandaan? ~ 

voorganger  : Dr. Rieke Mes 
ambtsdrager  : Marjan van Wijngaarden 
lector   : Cisca Jägers 
pianist   : Marjon Brouwer 
ontvangst  : Michèle Charrier 
kinderkerk/crèche : Sandra van Triet 
koster   : Gerby Oostra 
geluid   : Jan Marcelis 



Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

Openingslied: 809 ~ Blijf niet staren (2x) 
we gaan staan 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:  Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Eeuwige 
A:  DIE WAS, DIE IS, DIE KOMT! 
V:  Ons zoeken en verlangen gaat uit naar de Eeuwige 
A:  DIE LIEFDE IS EN LIEFDE GEEFT  
V:  Die in ons het licht ontsteekt 
A:  ZODAT WIJ GROEIEN NAAR VREDE. 
V:  Op U vertrouwen wij, naar uw koninkrijk verlangen wij. 
A:  MAAK ONS UW WEGEN BEKEND 
V:  leer ons te leven naar uw wil 
     door Jezus Christus, onze Heer  
A:  AMEN               we gaan zitten 

Adventsproject ~ Het plakboek van Lucas (KoZ) 

Aansteken adventskaars 
Een vlam die langzaam groter wordt, 
vertelt een mooi verhaal. 
Het licht van onze goede God 
schijnt voor ons allemaal. 

  
Geloof maar dat Hij mensen ziet. 
Een stem zegt: ‘Wees gegroet.’ 
Want God vergeet de mensen niet,  
Hij komt ons tegemoet. 

Adventslied: Wij bidden om verhalen  
Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’, lied 444. 

Wij bidden om verhalen 
Vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet.  

Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 



Kindertijd: Waar kom je vandaan? 
De kinderen gaan naar de kinderkerk of thuis aan de slag met het gezinsboek ‘Het 
plakboek van Lucas’. 

Kyriëlied: We luisteren naar ‘Ontferm U’ ~ LEV 
Op de website bij ‘start’ en dan ‘laatste nieuws’ vindt u de tekst 

Woord 

Groet 
V:  De Heer is nabij! 
A:  VERWACHT HEM MET BLIJDSCHAP. 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: Maleachi 3: 1-4 

Lied: 740: 1 en 2 ~ Maria heeft ontvangen 

Tweede lezing: Lucas 1: 26-38 

Lied: 740: 3, 4 en 5 ~ Maria heeft ontvangen 

Uitleg en verkondiging 

Muziek       
De kinderen komen terug. 

Lied: 443: 1, 2 en 3 ~ De engel Gabriël komt aangesneld 

Aandacht voor de kinderen: Waar kom je vandaan? 

Antwoord 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze 
Vader 

Mededelingen      
U kunt desgewenst uw kind uit de crèche ophalen 



Op weg 

Lied om van hier te gaan: 466: 2, 3 en 7 ~  
O wijsheid, daal als vruchtbare taal           we gaan staan 

 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 

Inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor de eigen diaconie. NL02 RABO 
0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
of direct met uw smartphone middels deze QR code. 

De tweede collecte is voor het jeugdwerk in 
onze kerk. NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. 
CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk of direct met 
uw smartphone middels deze QR code. 

Agenda 

Brieven schrijven voor Amnesty 
Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wets-
handhavers om mensen eerlijker te behandelen. Schrijf 
jij ook mee? Neem een schrijfpakketje mee en lever de 
brieven uiterlijk 12 dec. weer in. Meer info bij Lianne 
pastorliannevanderwel@ziggo.nl of in de nieuwsbrief.  

Kerststukjesverkoop 
Maak of koop een kerstukje voor de inwoners in Bethania / 
Moldavië. De opbrengt wordt gebruikt voor voedsel, kleding 
en/of kachelhout. Wil je een stukje maken of tzt kopen, neem 
contact op met Marieke Traksel zwo-oisterwijk@hotmail.com 
of 06-21656126. Meer informatie op onze website bij ‘nieuws’.  
 

Kerstattentie diaconie 
Mensen die het niet ruim hebben in deze dure 
decembermaand steken we een hart onder de riem 
middels een leuke attentie. Kent u mensen die het 
niet ruim hebben, geef dan de naam en adres (en in 
geval van kinderen de leeftijd) door aan de diaconie.  
 

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 

Diaconie

Kerk
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