
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 

 

Zondag 26 maart 2023 

 
 

 

~  Wie zeggen de mensen dat Ik ben? ~ 
 

Voorganger: Drs. Werner van de Wouw,                      

emeritus predikant. 

ambtsdrager:  Jan Marcelis 

lector:   Henk van der Linden 

organist:  Hans Weening 

ontvangst:  Herma Apperloo 

kinderkerk/crèche: Joke Marcelis 

koster:   Evert Niemeijer 

geluid:   Marcel Berende  
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Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 

 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

 

Openingslied 281: Wij zoeken hier uw aangezicht (couplet 1, 2,4, 5) 
we gaan staan 

 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 

V:  Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Eeuwige 
A:  DIE HET LEVEN WIL, EN NIET DE DOOD 
V:  Maak ons ontvankelijk voor Uw kracht  

buiten ons, in ons. 
A:  WEES ONS GENADIG EN ZEGEN ONS. 
V:  Barmhartige God, 

     Gij die omziet naar uw volk 

     en zoekt wat verloren geraakt, 

     Gij die bevrijdt 

     wie in duisternis gevangen zit, 

     wij komen tot U. 

A:  Zie ons aan zoals wij zijn: 

      vol van onszelf, 

      met de last van het verleden 

      op onze schouders: 

      (….stilte) 

V:  Vergeef ons, Heer, 

     maak ons tot uw mensen, 

     vol van genade. 

     Open ons naar U 

     en naar elkaar, 

door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN               we gaan zitten 
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Veertigdagentijdproject: Wie? Wat? Waar! 
Projectlied:  

We luisteren naar “ Alles in alles”; U mag meezingen !                                               

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 

 

Ben je dorstig - Jezus is het levende water 

dat je hart verkwikt en verfrist. 

Ben je treurig - Jezus is de enige Trooster 

die je wonden weer geneest. 

Ben je eenzaam - Jezus is het Lam van God, 

Hij heeft de prijs voor je leven betaald. 

Ben je hongerig - Jezus is het levende brood 

dat van de Hemel is neergedaald. 

 

Ben je zwak - Jezus is de Zoon des mensen 

die meevoelen kan in je pijn. 

Ben je schuldig - Jezus is de Zoon van God, 

laat je zonden vergeven zijn... 

 

Ben je stuurloos - Jezus is de machtige meester 

die de storm bedwingt met Zijn woord. 

Ben je ziek - Jezus is de grote Geneesheer, 

Hij werd voor jou doorboord. 

Ben je angstig - Jezus is de Leeuw van Juda 

die de dood van zijn kracht heeft beroofd. 

Ben je klein - Jezus is de hemelse Vader 

legt Zijn handen op je hoofd. 

 

Ben je niets - Jezus is alles in alles 

en Hij is van alles het hoofd. 

Kun je niets - Jezus zegt: alles, ja alles 

is mogelijk voor wie gelooft. (3x) 
 

Kindertijd: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? 

De kinderen gaan naar de kinderkerk of thuis aan de 

slag met het boekje ‘Wie? Wat? Waar!’  
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Kyriëgebed met acclamatie 

 
 

Korte stilte 

 

Woord 
Groet 

V:  De Eeuwige zal bij u zijn 

A:  GOD, BEWAAR MIJ, ALS IK MIJN TOEVLUCHT ZOEK BIJ U. 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Eerste lezing:  Ezechiël 37vers 1-14 

 

Lied 610: Zo dor en doods (couplet 1, 3. 4 en 6) 

 

Tweede lezing: Johannes 11vers 1-44 

 

Lied: 804: De Heer heeft naar mij omgezien 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Muziek  

De kinderen komen terug. 

 

Lied 130a: Uit angst en nood (couplet 1 en 2) 

 
Aandacht voor de kinderen:  

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? 
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Antwoord 
 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze 

Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid,  
Amen. 

 

Mededelingen 

U kunt desgewenst uw kind uit de crèche ophalen 
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Op weg 
 

Lied om van hier te gaan 608: De steppe zal bloeien                             

(couplet 1, 2 en 3)     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 direct met uw smartphone middels 
deze QR code.  
 

De tweede collecte is voor de eigen kerk 

bestemd voor Kerk op Schoot NL10 RABO 0373 711 

581 t.n.v.                                                         CvK 

Protestantse Gemeente Oisterwijk of direct met uw 

smartphone middels deze QR code. 

 
 

Agenda 
Zondag 26 maart van 14.30-16.15 uur in deze kerk 

Voorjaarsconcert – Elckerlyc Speellieden                                                            
"Die winter is vergangen, ik zie des meien schijn .... 

 Goedemorgen mooie bloem, waar kom jij vandaan.” 

 

Zo beginnen de Elckerlyc-speellieden hun voorjaarsconcert gevolgd 

door een keur van liedekens en speelstukjes uit de Brabantse en 

Vlaamse Kempenstreek. Zoals gewoonlijk begeleiden zij zichzelf op 

een groot aantal verschillende muziekinstrumenten zoals draailier, 

doedelzak, harmonica, accordeon, hobo, klarinet en cello. 

 

Aanvang 14.30 uur en de toegang is gratis. Tijdens de pauze kunt u 

iets drinken in de Voorhof (wireless betalen kan). Na afloop vragen 

de speellieden een vrijwillige bijdrage. 
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Vieringen gedurende de stille week 
 

Witte Donderdag 6 april – 20:00 uur:  

Avondmaalsviering                                                   

Witte Donderdag 6 april - 20.00 uur:                                                        

The Passion live op tv, in de Rotonde 

voor tieners                                                                                       

Goede Vrijdag  7 april- 20.00 uur: 

Viering met Kruiswegstaties                                                                    

Stille Zaterdag 8  april - 20.00 uur:  

Paaswake                                                                               

Paaszondag 9 april - 10.15 uur:                    

De Opstanding- Feestelijke dienst                                                                                    

Paaszondag 9 april - 8.30/9.00 uur:  

Paasontbijt                                        

Inschrijven voor het paasontbijt op jeugdouderling@pkn-

oisterwijk.nl of op de intekenlijst in de hal. Samen met uw 

kinderen eieren beschilderen vanaf 08.30 uur. Er wordt een 

vrijwillige bijdrage gevraagd voor de gemaakte kosten en voor 

ons gezamenlijke nieuwe  SaGe KIA Project in Libanon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze 
website http://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/

