
   
 

   
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
 

Zondag 18 december 2022 
 
 

 

~ Wie ben jij?  ~ 
 
 
 
Voorganger  : Ds. Martin Kroon 
Ambtsdrager  : Jan Baan 
Lector   : Cisca Jägers 
Organist  : Hans Weening 
Ontvangst  : Francien van Dalen 
Kinderkerk/crèche : Annemarie Kuijsten 
Koster   : Evert Niemeijer 
Geluid/beeld  : Rienk Lammers 



   
 

Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: Lied 442 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

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:  U, die was, is en zal zijn, 
     Schepper tegen chaos in, 
     neem ons mee op weg naar Uw licht 
     Wek in ons het besef van het Grotere dat ons omgeeft, 
     draagt en in beweging zet. 
     Tastbaar voelbaar en ervaarbaar geworden in een Kind, 
     een mens die ons nog steeds inspireert  
     en in ons de hoop levend houdt 
     op een nieuw bestaan: 
     Jezus Christus, onze Heer.  
A:  AMEN                

 
we gaan zitten 

 

Adventsproject ~ Levenslicht 
 

Aansteken adventskaars 
Nu branden er vier kaarsen,  
ze staan hier op een rij. 
Wij mogen ons verbazen: 
De Heer is heel dichtbij. 
 

 
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? 
 
 
 
 



   
 

 
 

De stam van Juda bleef bestaan, 
want Tamar is niet weggegaan.  
Als hoopvolle en sterke vrouw 
bleef zij geloven in Gods trouw.  
 

 
Kindertijd: Wie ben jij? 
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: Genesis 38 : 1 – 30 
 
 

 



   
 
Lied:  Lied 451 : 1, 2 en 5 
Richt op uw macht, o Heer der heerscharen 
 
Tweede lezing: Mattheüs 1 : 1 – 3a 
 
Lied:  Lied 462 : 1 t/m 4 
Zal er ooit een dag van vrede 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Muziek: ‘Geef licht’ - Adventslied Stef Bos 
 
Geef licht 
 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht 
Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 
 



   
 
Geef licht 
Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 
Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 
En Hij geeft licht 
 
Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht. 
 

De kinderen  komen terug. 

 
 
Kindertijd: Wie ben jij? 
 

                                              
 
 
 
 
 



   
 
 
 

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:    Lied 448 : 1, 3 en 9    we gaan staan 

Het volk dat wandelt in het duister 
 
 
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 middels de QR code (diaconie) 

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

 

 
 

 

diaconie 

kerk 



   
 

 
 

Agenda 
 
 
Dinsdag 20 december ~ Senioren advents – kerstviering 
Deze viering is ook online te volgen 
 
Ontvangst tussen 14.00 en 14.30 uur in de grote zaal van de 
Voorhof met thee/koffie en iets lekkers. Aansluitend een 
viering in de kerkzaal.  Na afloop gaan we weer terug naar 
de Voorhof voor ontmoeting tijdens een drankje met hapje. 
De middag is rond 17.00 uur afgelopen. 
 

 
Zaterdag ~ 24 december ~ Kerstavonddienst 
Aanvang: 20.00 uur 
Na afloop van de dienst kunt u  elkaar goede kerstdagen 
wensen en nog  even na praten met een warme beker 
chocolade melk of een glas glühwein en een hapje. 
 

 
 
Zondag ~25 december ~ Kerstochtend viering 
Aanvang: 10.15 uur 
 
 
 
 
 
 
 

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/


   
 

 
 
 
 
 
 
 


