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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte   (allen gaan staan) 
 
Groet 
v: God zal bij u zijn. 
a: God zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de naam van God, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft 
    en ons tot leven heeft gewekt. 
 
Drempelgebed 
v: Eeuwige God,  
    uw liefde en nabijheid zoeken wij 
    naar uw vrede voor onszelf en onze wereld verlangen wij. 
a: Schenk ons uw Geest,  
    uw licht en uw waarheid 
    en open onze harten en handen voor elkaar. 
    Amen 
 
Aanvangslied   Lied 81: 4, 5, 8 en 9 
 

God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 
 

Onder lasten zwaar 
was gij haast bezweken. 
Groot was het gevaar – 
Ik vergat u niet, 
in het doodsgebied 
gaf Ik taal en teken. 
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Ik ben Hij-die-is: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
 

Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 
 
Smeekgebed  
Afgesloten na ‘zo bidden wij U tezamen’ met een fragment uit Lied 299b: 

Heer, ontferm U,  
Christus ontferm, U  
Heer ontferm U.  
 
Loflied   Lied 648: 1, 2 en 3 
 

Zing halleluja, hemel en aarde, zing, 
zing voor de Ene, de Eeuwige 
aan wie het licht, de liefde ontspringt, – 
verheven is Hij, de Levende. 
 

Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 

Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
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Lichtje van de kinderkerk / verhaal 
 
Zang   Lied 654: 1 
 

Zing nu de Heer, stem allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in ’t licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 
Bijbellezing   uit Johannes 20: 24 (19) – 31 
 
Acclamatie   Lied 339a 
 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Gedicht    XII   van Simon Vestdijk 
 

De ware kunstenaar zal 't nergens vinden: 
Geloof, - al stierf hij ook op Golgotha. 
Zelfs Thomas rekende het wonder na 
Alvorens zich voor de eeuwigheid te binden. 
 

Zoo is hij op genâ of ongenâ 
Overgeleverd aan de teerst beminden; 
Door fabels laten zij zich wel verblinden, 
Maar zijn verlossend woord blijft algebra. 
 

Daarom zoekt hij een God, - niet als een macht 
Die de aarde schiep en hem de wetten stelt, 
Maar die hem als Geloov'ge vergezelt, 
 

Die hém gelooft, en in zijn vormenpracht 
De wezens ziet, die Híj had willen scheppen 
En van wier glans, 't is waar, slechts fabels reppen. 
 

(uit Gestelse liederen, editie Martin Hartkamp, 1971) 
 
Overweging 
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Orgelspel 
 
Zang   Lied 669   (thuis kunt u de herhaling II meezingen) 
 

Kom o Geest des Heren kom 
uit het hemels heiligdom, 
waar Gij staat voor Gods gezicht. 

Kom der armen troost, daal neer, 
kom en schenk uw gaven, Heer, 
kom wees in de harten licht. 
 

Kom o Trooster, Heilige Geest, 
zachtheid die de ziel geneest, 
kom verkwikking zoet en mild. 
 

Kom o vrede in de strijd, 
lafenis voor ’t hart dat lijdt, 
rust die alle onrust stilt. 
 

Licht dat vol van zegen is, 
schijn in onze duisternis, 
neem de harten voor U in. 

Zonder uw geheime gloed 
is er in de mens geen goed, 
is de ziel niet rein van zin. 
 

Was wat vuil is en onrein, 
overstroom ons dor domein, 
heel de ziel die is gewond, 

maak weer zacht wat is verstard, 
koester het verkilde hart, 
leid wie zelf de weg niet vond. 
 

Geef uw gaven zevenvoud, 
ieder die op U vertrouwt, 
zich geheel op U verlaat. 

Sta ons met uw liefde bij, 
dat ons einde zalig zij, 
geef ons vreugd die niet vergaat. 
 

Amen, alleluia. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
……… 
v: Zo bidden wij U tezamen: 
a: acclamatie uit Lied 293:  

Hoor mijn stem Heer, hoor mij roepen: 
Heer, ontferm u, geef mij antwoord! 
 
Stil gebed   
 
Onze Vader  
 
Inzameling van de gaven 

Bestemming van de giften: 
1 Hulp door Dorcas in Oekraïne 
2 Kerk 
3 Mercy Ships: varende ziekenhuizen in havens van ontwikkelingslanden 
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 april’ 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk april ’ 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘april + Mercy Ships’ 
 
Met de Givt-app kunt u geven door de afgebeelde QR-code te scannen of in de 
lijst met doelen de Protestantse Gemeente Elst te kiezen. Tot aanstaande 
woensdag kunt u zo geven aan de bovenstaande doelen. 
 

U kunt in de app via het ‘+’ teken 3 collectes 
selecteren en bedragen invullen. Daarna scant u de 
QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
(In de app lijkt het één collecte voor de Protestantse 
gemeente Elst. Deze wordt in de verwerking met de 
door u ingevulde bedragen uitgesplitst over de 
gekozen doelen. Zowel de ontvangst als de 
verwerking zijn voor de Protestantse gemeente Elst 
anoniem.) 
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Slotlied   Lied 687 
 

Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 

Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 

Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zeg en zing het voort, 
geef uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Zegen   (allen gaan staan) 
v: Wij staan op en gaan onze weg 
    in Godsnaam gaan wij, om getuigen te zijn van het leven 
    en we gaan gezegend om ook zelf tot een zegen te zijn: 
    De Eeuwige zal je zegenen en behoeden. 
    De Barmhartige zal je toelachen en je genadig zijn. 
    De Levende zal naar je omzien en je vrede schenken. 
a:Amen 
 
Orgelspel 
 


