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VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 
Welkom 
Een hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst meeviert via het YouTube 
kanaal van deze kerk of luistert via kerkomroep.  
Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de 
liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof.  
Dragen wij deze viering op aan God, die alles in allen is.  
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
v: Eeuwige, 
    gelokt door het licht, 
    zoeken wij ook deze dag 
    Uw land van beloften. 
a: Wees aanwezig in ons bestaan. 
v: Eeuwige, 
    geef ons elkaar tot reisgenoten, 
    pelgrims door het leven, 
    op zoek naar wie we zijn. 
    Omarm ons met Uw Liefde, 
    plaats ons in de tijd. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    schenk ons uw vrede. 
    Amen  
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Zang   Lied 63: 1,2 
 

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, – 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 

Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 
Gebed 
 

God 
Zie ons aan 
Zoals wij hier schuilen 
Behoeftig aan stilte  
Verlangend naar adem  
Zoekend naar woorden 
Als een gebed 
 

Om alle mensen 
En hun moeiten 
Om hun zoeken 
En hun tranen 
 

Om de dag 
Die stralend nieuw 
Over ons is opgegaan 
 

Om uw trouw 
Aan heel uw schepping 
Zijn wij hier 
Met heel ons hart 
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Zo bidden wij: 

Lied 301c    Kyrie eleison. 
  Christe eleison. 
  Kyrie eleison.  

 
Gloria   Lied 302a 
 

God in den hoog’ alleen zij eer 
en dank voor zijn genade. 
Halleluja, halleluja! 
 
 
HET WOORD 
 
Dominee Beer   ‘Verlangen’ 
 
Aansteken ‘Licht’ kinderkerk 
 
Zang   ‘De vogels in de bomen’  
 

De vogels in de bomen, zij zingen hun lied. 
De vogels in de bomen verzwijgen U niet. 
Zij stijgen de hemel een eind tegemoet 
en brengen in beurtzang hun Schepper een groet. 
 

De engelen daarboven, zij zingen steeds door. 
De engelen daarboven, zij zingen ons voor. 
Zij loven de Heer en wij zingen hen na: 
het ere zij God in de gloria. 
 

De mensen op de aarde, zij krijgen pas stem, 
wanneer zij weer gaan zingen ter ere van Hem, 
die steeds met Zijn liefde het leven bekroont, 
en die op het lied van Zijn kinderen woont. 
 
Eerste Testament   Jesaja 55: 1-5 
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Zang   Lied 382: 1,2,3 
 

O alle gij dorstigen, kom tot de stromen 
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet. 
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen. 
Om niet staat de tafel des Heren gereed 
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen 
voor al zijn genodigden, groten en kleinen. 
 

Waarom toch uw geld en uw moeite te geven 
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt? 
Kom allen tot mij en uw ziel zal herleven 
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt. 
Hier weet gij met harten, met handen en monden 
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden. 
 

O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden. 
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij. 
Nu is het de goede, gezegende stonde. 
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij. 
De vallende mensen die nu zich bekeren 
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren. 
 
Tweede Testament   Marcus 1: 1-11 
 
Zang   Lied 456b: 1,2,3,4 
 

1.  
Kwam van Godswege 
een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen, 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, 
Johannes was zijn naam. 
 

2.  
Zo staat geschreven: 
de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven: 
maak alle paden recht. 
 

3.  
Doper, wat liep je 
in kemelharen pij, 
als een profeet, wat riep je 
daar in die woestenij? 
Doper, wat riep je 
daar in die woestenij? 

4.  
‘Dat wij omkeren, 
verlaten ons domein, 
beleven ’t woord des Heren 
en niet weerbarstig zijn. 
Dat wij omkeren 
en niet weerbarstig zijn.’ 
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‘Ik geloof’   Vincent Vulto 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Zang   Lied 418: 1,2,3,4 
 

1. 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

2.  
Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3.  
Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

4. 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
 
GEBEDEN en GAVEN 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed 
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Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven 
En leidt 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 
 

Bestemming van de giften: 
1 Relevante kerk voor de samenleving in Pakistan 
2 Kerk 
3 Bloemengroet 
 

Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag. 
 

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maand’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maand’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘datum + doel’. 
 

U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app. 
 

Met de Givt-app kunt u tot aanstaande 
woensdag door middel van het scannen van de 
afgebeelde QR-code geven aan de 
bovenstaande doelen. 
 

U kunt na het openen van uw app 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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Slotzang   Lied 903: 1,2 
 

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 
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. 
 

Als een vogel, die zijn tere 
jongen met de vleugels dekt, 
zo houdt over mij de Here 
zijn beschuttende arm gestrekt. 
Alles wendt Hij mij ten goede, 
Hij is bij mij nacht en dag, 
ja, van voor ik ’t licht nog zag, 
ben ik veilig in zijn hoede. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
Ierse Reiszegen 
v: De Eeuwige zij voor je om je de juiste weg te wijzen. 
    De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten 
    en te beschermen tegen gevaar. 
    De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. 
    De Eeuwige zij in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. 
    De Eeuwige omgeve je als een beschermende muur 
    wanneer anderen over je heen vallen. 
    De Eeuwige zij boven je om je te zegenen. 
    Zo zegene God je, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 
a: Amen. 
 
Muziek 


