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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.  
 

Lied   286 
 

Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
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Gebed 
Omdat wij ons soms door verwarring laten leiden  
in weerwil van ons geloof; 
omdat boosheid, spanning, verbittering en jaloezie 
ons perspectief vertekenen, 
omdat wij ons soms buitensporig druk maken 
om kleinigheden, 
omdat wij het niet altijd bij het rechte eind hebben, 
willen we geloven: 
Het goede is sterker dan het kwaad 
liefde is sterker dan haat 
licht is sterker dan duisternis 
waarheid is sterker dan leugens. 
Verander ons leven, 
opdat wij een levend bewijs zijn van uw genade 
die alles vernieuwt.  
Amen 
 

 
HET WOORD 
 

Dominee Beer   ‘Beren in het bos....’ 
 

Aansteken ‘Licht’ kinderkerk 
 

Muziek 
 

Tweede Testament   Marcus 1: 14-20 

 
Lied   532: 1,2,4 
 

De visser ging uit vissen, 
hij deed wat Jezus zei. 
De visser ging uit vissen 
en netten vol ving hij, 
en netten vol ving hij. 
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De visser is gevangen, 
hij hapte naar het woord, 
de visser is gevangen, 
de Heer heeft hem aan boord, 
de Heer heeft hem aan boord. 
 

Hij kan hem goed gebruiken, 
de grote visserman, 
Hij kan hem goed gebruiken, 
de vis die vissen kan, 
de vis die vissen kan. 
 

‘Ik geloof’ 
 

Overweging 
 

Muziek 
 

 
GEBEDEN en GAVEN 
 

Voorbeden 
 

Stil Gebed 
 

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 
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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 Algemene Hulpdienst Elst 
 

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. 
 

Zang slotlied   416 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

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 


