
   

 

   

 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag   5 februari 2023 
 

 
 

 
voorganger             : ds. Marja van den Beld 
ambtsdrager           : Jantsje Bakkeren 
lector                      : Marieke Traksel  
organist/pianist       : Marjon Brouwer  
ontvangst               : Amy Hoogeland  
kinderkerk/ 
crèche                    : Sandra van Triet 
koster                     : Fred Hoogeland 
geluid                    :  Dirk Bakkeren 
   

 
Voorbereiding 

Muziek 
 
Woord van welkom  
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
 



   

 
Openingslied:   Psalm 100: 1, 2                                        we gaan staan 

~Juich Gode toe, bazuin en zing~ 
    
Bemoediging (en groet/drempelgebed)         
V:   Onze hulp en verwachting is de Naam van de Eeuwige 
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: Gij die ons schiep en houdt in de holte van Uw hand  
A:        DOE LICHTEN OVER ONS UW NAAM  
A: AMEN 
 

                            we gaan zitten 
  

Kindertijd door leiding kinderkerk              

 
Lied: Psalm 100: 4 

tijdens het voorspel gaan de kinderen naar de Kinderkerk 

 
Kyriëgebed  
 
V: Eeuwige God, bron van leven, als U niet mijn grond bent 
A: waarop sta ik dan?  
V: Als U, hart van leven, niet in mij klopt 
A: wat beleef ik dan” 
V: Als U, horizon van leven, niet mijn weg bent 
A: waarheen ga ik dan? 
V: U, mijn bron, mijn hart, mijn horizon 
A: U, mijn leven. 
    Ontferm U over ons. 
    Amen 
   
 Loflied:  154B: 1, 4, 6, 10                                                   we gaan staan 
~Heel de schepping, prijs de Heer~ 
                  
                                                                                                           we gaan zitten 



   

 
 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift      

 
Eerste lezing  Daniel 1: 8 - 20 
 
Tweede lezing  Daniel 3: 13 - 18 
 
Lied:  318: 1, 2   ~Het woord brengt de waarheid teweeg~ 
 
Uitleg en verkondiging 
 

Muziek        

 
Aandacht voor de kinderen  
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze 
Vader 
 
 

Mededelingen  
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:   718: 1, 2, 3      we gaan staan 
~God, die leven hebt gegeven~ 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
[na de zegen, groet de ambtsdrager van dienst de predikant , waarna de 
predikant zich bij de deur in de Voorhof opstelt om de mensen te groeten] 
 



   

 
Inzameling gaven 
 
De eerste collecte is voor UAF 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
De tweede collecte is voor de eigen kerk 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 
 

                                  
 Diaconie                                          Kerk  
 
U kunt uw gaven 

 deponeren in de mandjes bij de uitgang 
 overmaken op de bankrekening die in de liturgie vermeld staan 
 overmaken met de mobiel via de QR codes 

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

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

 
Agenda 

-9 februari: Basics voor tieners in de Rotonde van 16.30 – 17.30 

-12 februari om 10.15 u. is er een familieviering (met activiteiten 

voor jong en oud) met aansluitend een Brabantse koffietafel. 

 
 

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

