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Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
Zondag 29 januari 2023 

 

 
Uit Exodus 1 en 2:  

Israël in Egypte onderdrukt en de geboorte van Mozes 
 

voorganger             
ambtsdrager           
lector                     
organist                  
ontvangst                
 
 
koster                                   
kinderkerk              

     beeld en geluid                       
  

 

Ds .Winanda de Vroe 
Marjan van Wijngaarden 
Rianne Leenknegt 
Kees Welmers 
Ria Wiersma, Marjan van 
Wijngaarden en Evert 
Niemeijer 
Gerby Oostra 
Annemarie Kuijsten 
Floortje Weug-Verhoek 
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Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom  -  Stilte -  Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: 283, In de veelheid van geluiden 

we gaan staan 

 
Bemoediging (en groet/drempelgebed)         
V:   Onze hulp en verwachting is de Naam van de 

Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 
                 We gaan zitten 

 
 Moment voor jong en oud 
 
 
 
 
Lied: 167, Weet jij ook waar Mozes is, vers 1, 2, 3, 4, 5, 6  

De kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Kyriëgebed, afgesloten met lied 301k 
 
I:   vrouwen 
II:  mannen 

we gaan staan 

 
Loflied: 305, Alle eer en alle glorie 

we gaan zitten 
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Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste Schriftlezing: uit Exodus 1 (NBV21) 
 
‘In totaal waren in Egypte zeventig personen die 
rechtstreeks van Jakob afstamden. Jozef was al langer 
in Egypte. Jozef en zijn broers en al hun 
generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen 
kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich 
steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land 
bevolkten. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de 
macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: 
‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten 
we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog 
groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich 
aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons 
aanbinden en uit het land wegtrekken!’ Er werden 
slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware 
arbeid dwongen. Ze moesten stenen maken van klei en 
op het land werken, en ze werden voortdurend 
mishandeld. Bovendien gelastte de koning van Egypte 
de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, 
het volgende: ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de 
bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het 
kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het 
een meisje, dan mag ze blijven leven.’ Maar de 
vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet 
wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten 
de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de 
vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ vroeg hij 
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hun. ‘Waarom laat u de jongens in leven?’ De 
vroedvrouwen antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse 
vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk 
dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de 
vroedvrouw er is.’ God zegende het werk van de 
vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En 
omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, 
schonk Hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao 
aan heel zijn volk het bevel om alle jongens die geboren 
werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven 
blijven.’ 
 
Lied: 738, Kom zing het lied van Eva, vers 1 en 2  
 
Tweede Schriftlezing: Uit Exodus 2: 1 - t/m 10 (NBV21) 
 
‘Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit 
diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter 
wereld. Ze zag hoe mooi het kind was en hield het 
verborgen, drie maanden lang. Toen ze geen kans zag 
haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een 
mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde 
het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de 
oever van de Nijl. De zus van het kind ging een eind 
verderop staan, om te zien wat er met hem zou 
gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar 
de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de 
rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen 
het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze 
maakte de mand open en zag daarin het kind. Het 
jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een 
Hebreeuws kind zijn.’ Toen kwam de zus van het kind 
haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een 
voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 
‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, 
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waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. 
De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit 
kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ 
De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het 
groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de 
farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze 
noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het 
water gehaald.’’ 
 
Lied: psalm 103 vers 1 en 2 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 864, Laat ons de Heer lofzingen, vers 1, 3 en 5 
 
Afkondiging van overlijden, afgesloten met het zingen 
van psalm 103: vers 5 

 
Antwoord 

 
Voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader  
                                                                                                                             
Mededelingen 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 416, Ga met God en Hij zal 
met je zijn 

we gaan staan 

 
Zending en Zegen met gezongen ‘Amen’ 
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Inzameling gaven 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie                           
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Kerk Oisterwijk 
De tweede collecte is voor Jop Sirkelslag: Het grootste 
en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen 
en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel 
Nederland.  
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk  
U kunt uw gaven: 

• deponeren in de mandjes bij de uitgang 

• overmaken met de mobiel via de QR codes 

• overmaken op de bankrekening die in de liturgie 
vermeld staan 

Uw gift komt met vermelding diaconie of kerk op één 
bankrekening van de kerk terecht. 

 
       
 Diaconie       Kerk 
 
 

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een 
kopje koffie, thee of iets fris. 

Agenda 
Woensdag 01 februari - Lambertuskerk 
Vught - Tijd:20:15 Thema-avond Kerk en 
armoede Alle gemeenteleden van de ring 
Den Bosch, waartoe Oisterwijk ook 

behoort, zijn welkom. Plaats van samenkomst is de 
Lambertus kerk, Helvoirtseweg 5 in Vught. 

Vrijdag 03 februari - PKN 
Hilvarenbeek - Tijd:20:00 
Iedere eerste vrijdag van de maand is 
er een Taizé-avondgebed bij onze 
zustergemeente Hilvarenbeek. 
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Collecte Protestantse Kerk 2023 - Nederland 
speelt Sirkelslag:  
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve 
spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit 
protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar 
opnieuw strijden jongerengroepen vanaf hun eigen plek 
voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat 
gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk. 
Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. 
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is 
Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 

 

 
 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  


