
   
 

   
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
 

Zondag 4 december 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

~ Waar kom je vandaan?  ~ 
voorganger  : Ds. Eleonora Hof 
ambtsdrager  : Jantsje Bakkeren 
lector   : Marieke Traksel 
organist  : Kees Welmers 
ontvangst  : Marjan van Wijngaarden 
kinderkerk/crèche : Juith Ooms 
koster   : Ton Groenewegen 
geluid/beeld  : Marcel Berende 
 

 



   
 

 
Voorbereiding 

 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: 207:1-3: De trouw en goedheid van de Heer 

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 

Twee kaarsen als een teken, 
als lichtjes in de nacht.  
Zo laat God aan ons weten: 
Ik geef je nieuwe kracht. 

 
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? 
 
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
Waar jij ook gaat, ik blijf je trouw. 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Bethlehem. 

 



   
 

Kindertijd: Waar kom je vandaan? 

 
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: Ruth 4: 13-17 (NBV21) 

 
Lied:  787: Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten 
 
Tweede lezing: Mattheüs 1: 1-6a (NBV21) 
 
Lied:  473: Er is een roos ontloken 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

De kinderen (en indien jeugdkerk: ook jongeren) komen terug. 

 
 
Luisterlied:  Stef Bos en het Metropole Orkest o.l.v. Jules                            
                    Buckley: Lied van Ruth- “Mijn land is jouw land” 
 
 
 

 
 
 
 



   
 

   
 

Lied van Ruth: My land is jou land  (tekst en muziek Stef Bos) 
 

Ek is n vreemde hier 
Ek het my land gelos 
Ek het jou pad gekruis 
Ek het jou spoor gevolg 
 
Jy het gesê gaan terug 
Moe nie op my vertrou 
Maar jy's 'n deel van my 
Wat doen ek sonder jou 
 
En ek weet die toekoms is 
onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag 'n lang reis 
Reg deur die woestyn 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart in my hart 
 
Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 
Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 
 
En ek sal terugverlang 
Wanneer die wind sal waai 

Wat uit die suide kom 
Van my geboorte grond 
 
Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan 
Al sal dit moeilyk wees 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart is my hart 
 
My deel is jou deel 
My brood is jou brood 
Jou lewe is my lewe 
Jou dood is my dood 
 
En wanneer die donker kom 
En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 
 
Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land 

 
 
Kindertijd: Waar kom je vandaan? 

 
 



   
 

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:  423: Nu wij uiteengaan 

we gaan staan 

 
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 de eigen kerk (voor de 
vervanging van de stoelen) 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk of middels de QR code (kerk).  
 

 
 
 
Na afloop van deze dienst bent u hartelijk welkom voor een kopje koffie 
of thee in de Voorhof en om even na te praten na deze dienst. 
Voor de kinderen is er frisdrank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

diaconie 

kerk 



   
 

Agenda 
Donderdag 08 december- De Rotonde -Tijd:16:30 - 17:30  
Basiscatechese voor tieners 
Deze basiscatechese is voor tieners van 10-14 jaar. Je leert van alles 
over de kerk, het Christelijke geloof en de Bijbel. 
 
Vrijdag 09 december-Locatie:Kapucijnenklooster Tilburg-Tijd:20:00 

Kerst komt eraan! En dat viert 
pioniersplek Vita Tilburg met 
een kerstconcert in de 
sfeervolle kerk van het 
Kapucijnen-klooster, 
Korvelseweg 165, 5025 JD 
Tilburg. Studentenorkest 
Fortissimo neemt je mee op een 

muzikale reis van verlangen, vrede en licht. Kaartjes zijn te koop voor 
10 euro via  vitatilburg.nl/insta. Met de opbrengst van dit concert 
steunen we toekomstige activiteiten van Fortissimo en Vita om het 
welzijn van studenten en young professionals in Tilburg te bevorderen. 
 

Vrijdag 09 december-:Huiskamer Voorhof-Tijd:11:00-14:00 
Lunchpauze-schrijfbijeenkomst voor Amnesty International 

Op 10 december is het de Internationale Dag 
van de Rechten van de Mens. Daarom is onze 
kerkelijk werker Lianne van der Wel op vrijdag 9 
december in de huiskamer van de Voorhof 
aanwezig om de gelegenheid te geven om 
samen brieven te schrijven.  

Tussen 11 en 14 uur is er de gelegenheid om samen te schrijven of 
om de thuis geschreven brieven in te leveren. Neem je eigen brood 
mee, Lianne zorgt voor een kopje soep, thee of koffie erbij! 

 
 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. 



   
 

 
 
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) 

 
Deze 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  

 


