
   
 

   
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
 

Zondag 11 december 2022 
 
 

Themaviering 
 

 

~ De rode draad  ~ 
 
 
voorganger  :Ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager  :Marcel Berende 
lector   :Henk van der Linden 
organist  :Marjon Brouwer 
ontvangst  :Ria Wiersma 
kinderkerk/crèche :Priscilla Berende 
koster   :Saskia Kuiper 
geluid/beeld  :Patrick Ooms 



   
 

Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: 601, Licht dat ons aanstoot in de morgen, vers 1 en 3 

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:  ….  

door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN                

we gaan zitten 
 

 
Adventsproject ~ Levenslicht 

 

Aansteken adventskaars 
Waar licht is, kun je leven.  
Drie kaarsen op een rij: 
God zal ons vrede geven. 
Hij zorgt voor jou en mij.  

 
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 vrouw die mensen schuilen laat, 
waardoor Gods toekomst verder gaat.  
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad. 

 
 
Kindertijd: De rode draad 
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 
 

Groet 
V:  De Heer is nabij! 
A:  VERWACHT HEM MET BLIJDSCHAP. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: Jozua 2: 1-21 en 6: 12-25 

 



   
 

Lied: 738, Kom zing het lied van Eva, vers 1 en 3 
  
Tweede lezing: Matteüs 1: 1-16 
 
Lied: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

De kinderen komen terug. 

Lied: 463, Licht in onze ogen, vers 1, 2, 3 en 4 
 
Kindertijd: De rode draad 
 
 

 
Antwoord 

 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 

U kunt desgewenst uw kind uit de crèche ophalen 

 
Inzameling van de gaven  

De eerste collecte is voor de voedselbank 

 
 

De Tilburgse voedselbank ondersteunt mensen die niet in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien 
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). 
 

 

diaconie 

kerk 



   
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

we gaan staan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 



   
 

 

 
Agenda 
 
Zondag 11 December - Lodewijks kerkje - Tijd:  14:30 - 16:15 

Zanggroep Melos wil u graag vermaken in afwachting 
van het Kerstfeest. Mooie liederen, zoals The Family 
Tree worden afgewisseld met kerstliederen. 
Zo krijgt u een inkijk hoe sfeervol het tijdens de repetities 

is. Als afwisseling is het Sociaal Huis uitgenodigd om iets 
over hun activiteiten te vertellen.  

Entree is 5 euro per persoon; verkoop aan de deur. 
 
Zondag 17 December- Lodewijks kerkje- Tijd: 15:00 - 16:00 

Kerstconcert – Zang & Vriendschap. Tijdens deze 
middag brengt het koor bekende en minder bekende 
kerstliederen ten gehore. Zoals “Wohl mir dass ich 
Jesum habe” en “O Jesulein süss“ van Johan Sebastiaan 

Bach als het Baskische kerstlied “The Angel Gabriël” 
De entree is gratis; een vrijwillige gift aan het eind van het concert is 
zeer welkom. 
 

  
Zaterdag 16 en zondag 17 december : Kerstukjesverkoop 

A.s. weekend van 17 december organiseert 
het ZWO/diaconie een kerststukjesverkoop.  
Wij zoeken dringend mensen, die net als 
vorig jaar, kerststukjes willen maken voor 
de verkoop. De geldelijke opbrengst gaat 
naar Moldavië. Heeft u interesse in het 
maken van een kerstukje voor het goede 

doel of wilt u graag een kerstukje kopen, neem dan contact met 
Marieke Traksel 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  

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


   
 

 
 
 

 
 
Kerstgroet en attentie! 
 
December, de duurste maand van het jaar… 
Dat horen we deze dagen veel in de media. 
 
Naast de zorg voor mensen die letterlijk in de kou zitten en/of 
financieel in de knel komen door de hoge energierekening wil de 
diaconie ook graag weer aandacht vragen voor de jaarlijkse 
kerstgroet en attentie. 
 
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou moeten komen? 
Of zou u met deze groet iemand een extra hart onder de riem 
willen steken?  
Geef dit dan door aan ons (graag voor 16 december) 
U kunt ook de naam en adres op een briefje schrijven en dit in 
de blauwe box in de hal stoppen. 
 
De diaconie 
Jan Marcelis (06-22226542) 
Jantsje Bakkeren (06-22856358) 
 


