
   
 

   
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
 

Zondag 27 november 2022 
 
 

 
 

~ Kom erbij!  ~ 
 
voorganger  : ds. Marja van den Beld 
ambtsdrager  : Floortje Weug-Verhoek 
lector              : Wini zaaijer 
organist  :Ton Akkermans 
ontvangst  : Herma Apperloo 
kinderkerk/crèche : Sandra van Triet 
koster   : Gerby Oostra 
geluid/beeld  : Jan Marcelis 



   
 

 
 

Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: Psalm 92: 1, 2 
Waarlijk, dit is rechtvaardig 

we gaan staan 

 
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:  Onze hulp en verwachting is de naam van de Eeuwige 
A:  dIE WAS, DIE IS, DIE KOMT!  
V:  die niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
A:  Wees aanwezig met Uw licht 
V: zodat wij kunnen leven. 
A:  AMEN                

we gaan zitten 
 

 
Adventsproject ~ Levenslicht 

 

Aansteken adventskaars 
Een lichtje in je ogen, 
een lichtje in je hart.  
Wij zien het en geloven: 
God maakt een nieuwe start. 

 
Adventslied 
(M: Ik ben een engel van de Heer, lied 469; T: Erik Idema) 

 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft.  
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Een buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon. 



   
 

 

Kindertijd: Kom erbij! 
De kinderen gaan naar de kinderkerk of thuis aan de slag met het 
gezinsboekje ‘Levenslicht’. Een gezinsboekje kun je krijgen bij de 
leiding van de Kinderkerk.  
Kyriëlied: We zingen mee met ‘Ontferm U’ ~ LEV 
 

Hebben wij het U moeilijk gemaakt,  
om nog in ons te geloven? 
Nu de wereld in brand lijkt te staan, 
maar het Heilige vuur lijkt te doven  ~refrein~ 
 

Refrein: Heer ontferm U, Ontferm U, Ontferm U over ons 
 
Hebben wij het U moeilijk gemaakt 
om steeds weer naar ons te luisteren? 
Nu de haat wordt geschreeuwd in dit land, 
maar wij over Uw liefde slechts fluisteren. ~refrein~ 
 
Hebben wij het U moeilijk gemaakt 
om ons te blijven vergeten? 
Nu het kwaad zich verspreidt onder ons 
houdt genade ons dan nog in leven? ~refrein~ 
 

Korte stilte 
 
 

Woord 
 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: 1Koningen 1: 11 – 22  en 28 - 31 

 
 
Tweede lezing: Mattheus 24: 29 - 42 
 
Lied:  462:1,2,3 
Zal er ooit een dag van vrede 
 
Uitleg en verkondiging 
 



   
 

Muziek  
De kinderen) komen terug.  

 

Kindertijd: Kom erbij! 
 

Antwoord 
 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 

U kunt desgewenst uw kind uit de crèche ophalen 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:    1001: 1,2,3 
De wijze woorden en het groot vertoon 

we gaan staan 

 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
Inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor KIA-ZWO-HoT(project Moldavie) 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk 
Oisterwijk of middels de QR code (diaconie) 
 
 

 
De tweede collecte is voor de eigen kerk 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk of middels de QR code (kerk). 
 
 

 

In het weekend van 17 december organiseert het ZWO/diaconie een 
kerststukjesverkoop. Wij zoeken mensen, die net als vorig jaar, 
kerststukjes willen maken voor de verkoop. De geldelijke opbrengst 
gaat naar Moldavië. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op. 
(via 06 21656126 of via ZWO-Oisterwijk@hotmail.com). 
 

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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