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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
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: Eeuwige, onze God, 
 wij die U nooit hebben gezien, – 
a: zie ons hier staan. 
v: Wij die van U hebben gehoord, – 
a: hoor Gij ons aan. 
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, – 
a: wees onze hulp, 
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, – 
a: maak alles nieuw, 
v: en dat Gij ons bij name kent, – 
a: leer ons U kennen, 
v: die Bron van leven wordt genoemd, – 
a: doe ons weer leven, 
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, – 
a: wees hier aanwezig. 
 Amen. 
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Aanvangspsalm uit Lied 67: 1, 2, 3 (allen gaan zitten) 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
2. De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
 
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.  
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Lofzang uit Lied 882: 1, 2, 3, 4, 5 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Allerhoogste God, heilig en glorierijk, 
glorie wijd en zijd, 
U komt hier in ons midden, 
mens in mensentijd 
en wij aanschouwen uw glorie. 
 
2. Allerhoogste God, heilig met macht en kracht, 
machtig zonder grens, 
U woont in onze zwakheid, 
slaaf en nietig mens 
en wij aanschouwen uw almacht. 
 
3. Allerhoogste God, heilig en luisterrijk, 
luister ongekend, 
U werd veracht, verworpen, 
U die met ons bent 
en wij aanschouwen uw luister. 
 
4. Allerhoogste God, heilig en louter wijs, 
wijsheid zonder prijs, 
U koos de weg van dwaasheid, 
dwaasheid van het kruis 
en wij aanschouwen uw wijsheid. 
 
5. Allerhoogste God, heilig, het leven zelf, 
leven grenzeloos, 
uw liefde deed U sterven, 
vriendendienst aan ons 
en wij aanschouwen het leven. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Lichtje kinderkerk en verhaal 
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Zang van Lied 218 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

5. Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U - o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Bijbellezing uit Psalm 104 
 
Zang uit Lied 719: 1, 2, 3, 4, 5 
 
1. Loof God voor de vruchten van boomgaard en land, 
loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand, 
de oogst met de hulp van machines volbracht, 
geduldig gedaan met verenigde kracht. 
 
2. Loof God voor de vruchten van over de zee, 
van ver nemen schepen de oogst met zich mee: 
verzonden door buren, hun naam onbekend, 
gegeven door God die ons allemaal kent. 
 
3. Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn, 
ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn: 
voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud, 
loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt. 
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4. Loof God voor de vruchten van kennis en brein, 
de drang tot ontdekken van wat er kan zijn: 
voor dromen en daden en alles dat leidt 
tot een wereld van hoop en van menselijkheid. 
 
5. Loof God voor de vruchten van liefde alom, 
van leiders naar volgers maar ook andersom: 
dat ieder geleid wordt, geduldig en goed, 
naar vrijheid en dat men zal worden gevoed. 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
 
Zang van Lied 880: 1, 2, 3, 4 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 
van ster tot onstuimige zee. 
 
2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
in elk kind, onbevangen en klein. 
 
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
Acclamatie: 
v.  Zo bidden wij U tezamen: 
a: Doe lichten over ons uw aangezicht. 
 
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 
 
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 Voedselbank 
 
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 ‘8 november, voedselbank’. 
 

 
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. 
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Zang van Lied 704: 1, 2, 3  
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen (allen gaan staan) 
v. De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 de liefde van God 
 en de eenheid met de Heilige Geest 
 zij met u allen. 
a. Amen, amen, amen. 
 


