
 
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
Orde van dienst 

Zondag 7 augustus 2022 
 

Viering van het H. Avondmaal 
 

         

 
 

 
 
Voorganger : ds.Rik Radstake  

Ambtsdrager : Jantsje Bakkeren  

 Diaken  : Jan Marcelis  

Organist  : Kees Welmers  

Lector  : Floortje Weug-Verhoek 

Ontvangst  : Francien van Dalen  

Koster  : Saskia Kuiper  

Geluid  : Dirk Bakkeren  

 
 
 
 



 

Voorbereiding 
 

 
Muziek 
 
Woord van welkom  

 
Stilte  
 
Openingslied:Psalm 62: 1,5,6 en 7                 we gaan staan 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 
                                                                         
 
Bemoediging   
  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 

 
 

Drempelgebed 
 
Kyriëgebed 
met gezongen lied: 301a  
Kyrie eleison 
 
Loflied: 103c: 1,2 en 3                                         we gaan staan    
Loof de koning, heel mijn wezen                       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: Prediker 2: 1 – 11 

 
Lied 797: 1,2 en 3 
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 
 
Tweede lezing: Lucas 12: 13 – 21(Naardense bijbel) 
 
Lied 797: 5,7 en 8 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 

 

Antwoord 

 
          Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed 
 
          Mededelingen 
                                                                      

DIENST VAN DE TAFEL                                
Gemeente zingt: Lied 377 
Zoals ik ben, kom ik nabij 
 
Nodiging 
 

Vredegroet
  

 

V; De Heer zal bij u zijn! 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
V: Wenst elkaar de vrede. 

(Dat kan door elkaar met woorden (‘vrede’ of ‘sjaloom’ of iets 
vergelijkbaars) te groeten; het kan met de ‘vroegere’ handdruk of 
met het ‘nieuwere’ knikje of de hand op het hart) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tafelgebed  
 

 

V: Verheft uw harten! 
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE  HEER! 
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God, 

HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
V: U zegenen wij, eeuwige God, 

............... 
en met hen mee 
zingen ook wij U toe: 
 

 
Gemeente zingt: Lied 404e 
Sanctus- en Benedicushymne 
 
 

Lofzegging  

V; U zegenen wij om Jezus uw Zoon, 
............. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 
 

A: UW DOOD, HEER VERKONDIGEN  WIJ  
EN UW OPSTANDING BELIJDEN WIJ 
TOT GIJ KOMT IN HEERLIJKHEID. 
 

 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
 
V:  ............... 
Houd Gij ons tezamen  
met U en met elkaar  
in de naam van Hem 
met wie wij samen bidden: 
 
 
 
 
 



 
 
 Gebed des Heren: 
A: 
  Onze Vader die in de hemelen zijt 
  Uw Naam worde geheiligd, 
  Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,  
  gelijk 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. 
  Want van U is het koninkrijk  
  en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
  Amen 
 
 
Gemeente zingt: Lied 408e 
Agnus Dei 
 
Uitdelingswoorden 
 
Viering van de maaltijd 
                                                  

 
 
 
Dankzegging:  
V:   U danken wij, Heer onze God, voor uw goede gaven. 
A:   WIJ DANKEN U DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
      AMEN. 

 
 
 
 
 



 
Op  weg                                 

                                                                                       we gaan staan 

 
Lied om van hier te gaan: 823:1, 2 en 4 
Gij hebt, o Vader van het leven 
 
Wegzending en Zegen:  
Afgesloten met gezongen Amen    
V: …………….. 
A: AMEN. 
 
 
Orgelspel 
 
 
Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om elkaar 
te ontmoeten en nog wat na te praten. Er is koffie, thee en 
limonade.  
 

                   
 
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 regionaal: Pioniersplekken 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk  
U kunt uw gaven in de mandjes bij de uitgang deponeren 

Of gebruik de QR-code 
 
 

                 
                         Diaconie                            Kerk 

 
 



 
 
Agenda 
 
Zaterdag  6, 13, 20 aug. om13:30-16:30 Zomer Zin expositie 
‘Viltwerk’ van Riet Pessers - de Jong 

         Het merendeel van haar werk is een abstractie van het 
landschap; 

        je kunt er bomen en bloemen in ontdekken 
 
 
 

 
 
 
 
Op zaterdag 27 augustus bent u van harte 

welkom in Hilvarenbeek. Hier wordt weer 

een barbecue georganiseerd.Voor 15 Euro per persoon kunt u mee 

eten. Het samen hier eten is erg gezellig en we zijn van harte welkom. 

Er is inloop vanaf 17 uur en de barbecue wordt om 17.30 uur 

aangestoken. Hilvarenbeek is overigens op zoek naar tuinstoelen en 

tuintafels (die mensen weg willen doen). Deze kunnen o.a. tijdens de 

barbecue gebruikt worden. Indien u een tuintafel en of stoelen over 

heeft, laat ons dit weten via zwo-oisterwijk@hotmail.com.  
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Kunst op het kerkhof 
 

Op zondag 14 augustus wordt direct aansluitend aan de 

kerkdienst op het kerkhof een kunstwerk onthuld. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om  daarbij aanwezig te 

zijn. 

Na ruim 15 jaar is de urnenmuur vervangen door een mooi 

zitbankje, waar je ook kunt schuilen voor de regen. Boven 

de zitbank is een passend kunstwerk aangebracht. 

Het kunstwerk is gemaakt door Bas en Nicole Berkelmans, 

die ook de wijnrank in de kerk hebben gemaakt. Zij zijn bij 

de onthulling aanwezig. Na afloop is er koffie met een 

verrassing erbij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.basberkelmans.nl/

