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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, onze Schepper, ons Licht en ons Leven, 

wat zijn wij zonder U? 
a: Onze geest heeft uw licht nodig, 

onze wil uw kracht, 
onze ziel uw vrede. 

v: Ons leven rust in uw hand; 
vergeef ons alle kwaad en leid ons tot het goede. 

a: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
zodat wij U liefhebben en dienen 
met al onze krachten. 
Amen. 

 
Aanvangspsalm (allen gaan zitten) Lied 23d: 1, 2, 3, 4 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Was ik een schaap, was Hij mijn herder, 
was ik een schaap, Hij bracht mij verder 
naar 't frisse gras en even later 
waar water was, fris helder water 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je drinken kon zo van de bron. 
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2. En was ik stom, ging ik verdwalen, 
Hij keerde om om mij te halen. 
Ik wist: zolang als Hij er bij was 
was ik niet bang, als Hij maar bij mij was 
aan de overkant, in het beloofde land, 
waar je drinken kon zo van de bron. 
 
3. Hij leidde me dan langs diepe ravijnen, 
Ik schrok niet van gevaarlijke zwijnen. 
Hij hield mij ver van wilde dieren, 
Hij hielp me door heel diepe rivieren 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je drinken kon zo uit de bron. 
 
4. Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen, 
ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen, 
was ik een schaap, was Hij mijn herder, 
was ik een schaap, Hij bracht mij verder 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je leven kon vlak bij de bron. 
 
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 van Lied 753: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Er is een land van louter licht 
waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 

2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
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3. Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 
 

4. Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 

5. Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen. 
 

6. God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Lichtje van de kinderkerk / verhaal 
 
Zang van Lied 606: 1, 2, 3  
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Met Mozes zijn wij meegegaan, 
omdat de Heer ons riep. 
Wij zijn op weg naar Kanaän, 
maar 't water is zo diep. 
En farao in onze rug, 
hij wil zijn slaven weer terug. 
Daar komen de soldaten al, 
wij zitten in de val. 

 

2. O Mozes, roep toch tot de Heer, 
het water is zo diep. 
Er is voor ons geen uitweg meer, 
het water is zo diep. 
Waar is 't beloofde paradijs? 
Is dit het einde van de reis 
dat wij verdrinken in de zee? 
Waarom nam jij ons mee? 

3. Maar Mozes heft zijn staf omhoog: 
al is het water diep, 
de wind steekt op, de zee wordt droog. 
En Hij, die zelf ons riep, 
Hij brengt ons naar de overkant, 
Hij leidt ons naar 't beloofde land. 
Maar farao met heel zijn stoet 
gaat onder in de vloed. 
 
Bijbellezing uit Exodus 14: 15-29 
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Orgelspel 
 

Overweging 
 

Zang van lied 352: 1, 2, 3, 7 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Jezus, meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
 

2. Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 
en ’t gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
 

3. Mozes heeft behoud gevonden, 
Farao ging diep ten onder, 
Gij doet wonder boven wonder, 
draag ons naar de overkant. 
 

7. Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
 

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. 



 6 

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 
Protestantse Gemeente Elst. Vanwege de verdere verwerking van de giften 
graag voor aanstaande woensdag. 
 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie (Kerst)diner voor alleenstaanden - aangepast. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang The Meeting 
 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie november’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk november’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ‘1 november, The Meeting’. 
 

 
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. 
 

 
Slotzang uit Lied 903: 1, 5 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 



 7 

niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
5. Al mijn zorgen zijn zijn zorgen, 
en zo slaap ik rustig in, 
dat ik elke nieuwe morgen 
opgewekt mijn werk begin. 
Ach, in angst en in ellende 
zou ik leven, als ik niet 
wist, dat God de Heer mij ziet, 
als ik God, mijn God niet kende. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
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. 


