
 

 

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST 
 

ORDE VAN DIENST 
 
 

zondag 7 februari 2021 
 
 

vijfde zondag van epifanie 
 

 
Tekening: Loes Pieper. De opgeheven hand drijft ziekte en geesten uit, de andere 
is uitnodigend: ‘Kom ik geef je hoop.’ 
 
We geven gevolg aan het dringende verzoek van het moderamen van de 
generale synode om tot en met 9 februari in het geheel niet in de kerk te zingen. 
U kunt thuis de liederen natuurlijk wel zingen. 
 
Voorganger: ds. Dick Snijders 
Ouderling: Truus de Gelder 
Organist: Dirk Luijmes 
Zang van: G-noot 
Koster: Jetty Gaasbeek 
Techniek: Stefan Vos  
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel voor de dienst  
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte  
 
Zang van Lied 4: 1, 2, 3 (vooraf ingezongen) 
 
Laat als ik roep mij op U hopen, 
o God van mijn gerechtigheid. 
Geef mij uw antwoord, doe mij open, 
die mij, als ik ben ingesloten, 
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 
Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 
gij groten, door de schijn bekoord? 
Weet toch: de Here slaat mij gade. 
Weet dat ik leef van zijn genade. 
Hij is het die mijn roepen hoort. 
 
Laat niet tot zonde uw geschil zijn, 
maar zoek uw vrede voor de nacht. 
Spreek tot uw hart en laat het stil zijn, 
laat wat de Here wil uw wil zijn, 
schenk Hem wat Hij van u verwacht. 
Wie', zeggen velen, 'toont ons 't goede?' 
Verhef dan uw gelaat, o Heer. 
Gij maakt het mij zo wel te moede; 
hebben zij 's werelds overvloeden, 
uw vrede in mij hart is meer. 
 
Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
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Gebed 
 
Verhaal / Lichtje voor de kinderen  
 
Bijbellezing van Marcus 1: 29-39 
 
Zang van Lied 534: 1, 2, 3, 4 (instrumentaal) 
 
Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Overweging 
 
Zang van Lied 835: 1, 2, 3, 4 (instrumentaal) 
 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland.  
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Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 
Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 
Afkondiging overlijden 
 
Zang van Lied 961 (instrumentaal) 
 
Niemand leeft voor zichzelf. 
Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer. 
Aan hem behoren wij toe. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed (2 minuten) - onze vader 
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Inzameling van de gaven  
 
Vieren en geven gaan hand in hand. We kunnen onze giften 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 Een stabiel huis voor kinderen - Rudolphstichting 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Beter bestand tegen water, Bangladesh 
 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie februari’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk februari’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ‘7 februari, ‘Bangladesh’. 
 

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. 
 

 
Zang van Lied 834: 1, 2, 3 (vooraf ingezongen) 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
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Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen 
God  zal met je meegaan 
 als licht in je ogen 
 als lamp voor je voet 
 als hand op je hoofd 
 als arm om je schouder; 
 als baken bij ontij  
 als verte die wenkt 
 als groet op je lippen  
 als hoop in je hart 
 als stem die je uitdaagt 
 als woord dat je voorgaat. 
  Amen. 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


