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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte (allen gaan staan) 
 
Groet en bemoediging 
v. De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a. Ook met u zal Hij zijn. 
v. Onze hulp is in de naam van God, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v. Zijn trouw duurt eeuwig; 
a. het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
 
Drempelgebed 
v. God,  

soms zo nabij in een woord of in een blik, 
soms zo onbegrepen ver en onbereikbaar, 
als we u niet kunnen vinden, 

a. wees aanwezig in ons zoeken. 
v. Als we geen antwoorden weten, 
a. wees aanwezig in onze vragen. 
v. Als we vechten om openheid en bevrijding, 
a. wees aanwezig in onze strijd. 
v. Als we geen troost kunnen vinden, 
a. wees aanwezig in onze tranen. 
v. Als we uw hemel niet kunnen vinden, 
a. wees in ons midden op aarde. 
v. Want U bent onze God. 
a. Dooradem ons. 

Amen. 
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Aanvangspsalm (allen gaan zitten) Lied 62: 5, 6, 7 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
6. Zet nooit uw hart op geld of goed, 
zie toe dat gij geen onrecht doet, 
want alle macht is snel vervlogen. 
’t Zij hoog of laag, ’t zij arm of rijk, 
gij zijt een ademtocht gelijk, 
lucht, in een weegschaal afgewogen. 
 
7. God stelde eens voor al zijn woord, 
tot tweemaal toe heb ik 't gehoord, – 
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft. 
Maar ook dat Gij genadig zijt, 
o Here, die uw volk bevrijdt 
en elk vergeldt wat hij betracht heeft. 
 
Smeekgebed  
Dit wordt afgesloten met: 
v:  Heer, ontferm U over ons. 
a: Heer, ontferm U over ons. 
v: Christus, ontferm U over ons. 
a:  Christus, ontferm U over ons. 
v: Heer, ontferm U over ons. 
a: Heer, ontferm U over ons.  
 

Lofzang: Lied 103a: 1, 2, 4 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
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1. Loof nu, mijn ziel, de Here, 
loof, al wat in mij is, zijn naam! 
Vergeet niet, hoeveel keren 
de Here u heeft welgedaan. 
Hij wil uw schuld vergeven, 
u redden van de dood, 
gij zijt met heel uw leven 
geborgen in zijn schoot. 
De Heer vernieuwt uw krachten 
als van een adelaar, 
Hij maakt wie Hem verwachten 
al zijn beloften waar. 
 
2. Gij armen en verdrukten, 
zie uit naar Hem, die u bevrijdt; 
gebeukten en gebukten, 
in zijn rijk is gerechtigheid. 
Gij die, uzelf tot schade, 
des Heren weg verliet, 
de Heer is vol genade, 
voor eeuwig toornt Hij niet, – 
Hij die voor u blijft zorgen, 
de zonde van u doet 
als de avond van de morgen, 
ja, kwaad vergeldt met goed. 
 
4. Maar ’t rijk van Gods genade 
staat vast en blijft in eeuwigheid. 
Zijn trouw komt hun te stade, 
die Hem getrouw zijn toegewijd. 
Gij engelen, sterke helden, 
die doet zijn heilig woord, 
nooit moede ons te melden 
al wat gij van Hem hoort, – 
loof Hem, – gij zult Hem geven 
de lof van ’t gans heelal; 
en gij mijn ziel, mijn leven, 
loof gij Hem bovenal! 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Lichtje van de kinderkerk / verhaal 
 
Zang: ‘Kijk eens om je heen’ uit Alles wordt nieuw II, 28 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: samen spelen is pas fijn! 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: God wil onze Vader zijn. 
 
Bijbellezing uit Lucas 16: 1-15 
 
Gesprek over schuldhulpverlening 
 
Orgelspel 
 
Overweging 
 
Zang: lied 843 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of mij geven, gaandeweg? 
 
2. Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
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3. Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 
 
4. Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
v.  Zo bidden wij U tezamen: 
a: vervul ons met uw Geest, 
 geef adem en kracht aan mensen. 
 
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Inzameling van de gaven  
Vieren en geven gaan hand in hand. We kunnen elkaar vandaag geen 
collectezak doorgeven. We kunnen onze giften wel overmaken op de 
collecterekening van de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie 
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Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie Duurzame landbouw in Kameroen en 

predikantenopleiding. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Schuldhulpmaatje. 
 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie oktober’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk oktober’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ‘25 oktober, Schuldhulpmaatje’. 
 

 
U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met 
de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag 
met het scannen van de afgebeelde QR-code 
aan de bovenstaande doelen geven. 
 
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ 
teken 3 collectes selecteren en bedragen 
invullen. Daarna scant u de QR-code en kunt 
u de collecte voltooien. 
 

 
Slotlied, Lied 823 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werkelijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
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2. Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen ’s mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
 
3. Hij overmant de wilde dieren, 
vaart uit op zeeën en rivieren, 
doorzoekt der aarde donkere schoot. 
Ja, hij snelt voort op hoge winden 
om de allerlaatste grens te vinden. 
Zo vindt hij onverhoeds de dood. 
 
4. Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 
5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 
Zegen (allen gaan staan) 
v: God zal u behoeden, zegenen en bewaren, 

 die u heeft toegekeerd naar elkaar  
 om te zegenen, te bewaren en te behoeden. 

a:  Amen. 
 
Orgelspel  
 
 
We verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator. 
Houd minstens 1,5 meter afstand, ook op het kerkplein. 


