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Woord van welkom  

 
Stilte - Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: 276, Zomaar een dak, vers 1 en 3  
                                                                                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 

 
Kinderlied: 288, Goedemorgen, welkom allemaal 
 
Kindertijd   

De kinderen gaan naar de kinderkerk   

 
Kyriëgebed, afgesloten met gezongen kyrië eleison 301f 

1. Mannen 

2. Vrouwen 

3. Allen   

Loflied: 305, Alle eer en alle glorie 
                                                                                            we gaan staan 

 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 



   

 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 2: 19-22 
 
 
Lied: psalm 65, De stilte zingt u toe, o Here, vers 1 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 6a-14 
 
Lied: psalm 65 vers 5 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziekspel  
 
Lied: 653, U kennen uit en tot U leven, vers 1, 2 en 3 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed  
 
Viering van de Maaltijd van de Heer  

  
Nodiging 
 
Diaken:                                                                                                                                                                          
De tafel van brood en wijn is klaargemaakt voor jou, geliefd kind van 
God. 
Kom, niet omdat de kerk je uitnodigt,  
maar het is Jezus Christus zelf,  
die je uitnodigt om hier gekend en gevoed  
te worden.                                                                                                          



   

 
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 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: 
We vieren de Maaltijd van de Heer 
met mensen die we goed kennen  
en mensen die we niet kennen,  
mensen in wie we ons zelf herkennen  
en mensen die volslagen anders zijn,  
mensen van wie we houden,  
en mensen met wie het soms  
moeilijk kunnen uithouden. 
Met elkaar delen we brood en wijn,  
als gemeente van Jezus Christus.  
 
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 
 

 
 
 
 



   

 
Tafelgebed 
Voorganger:   
U, danken wij, trouwe God, 
dat U ons naar uw beeld hebt geschapen. 
U danken wij, dat wij als mensen in elkaar 
iets kunnen vermoeden van uw heerlijkheid. 
U prijzen wij, om Jezus, uw zoon, 
die ons roept om hem te volgen. 
   

 
 
We bidden samen:  
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. 
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 
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
    
Lied om van hier te gaan: 425, Vervuld van uw zegen   
                                                                                       we gaan staan 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
 
Inzameling gaven 
 
 
 



   

 
 

De eerste collecte is voor de Voedselbank 
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 

 deponeren in de mandjes bij de uitgang 
 overmaken met de mobiel via de QR codes 
 overmaken op de bankrekening die in de liturgie vermeld staan 
 

                    
Diaconie    Kerk 
 
Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje 
koffie, thee of iets fris. 
 

Agenda 

 

 20 oktober: basiscatechese tieners in de Rotonde  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


   

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


