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VOORBEREIDING 
 
Muziek   Preludio con Fuga in d   J.G. Walther ( 1648 – 1748 ) 
 
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.  
 
Zang   Lied 33: 1 en 4 
 

Kom nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word'als nooit tevoren 
door wie Hem behoren 
t feestlied ingezet! 
Meld de blijde mare 
bij de klank der snaren, 
steek de loftrompet. 
 

Wat ook de volkeren beramen, 
Hij slaat het stuk met sterke hand. 
Hij zal hun trots beraad beschamen, 
zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 
Heel het mensenleven, / aller volken streven 
rust in Gods beleid. 
Zalig die Hem eren, / ’t volk, het erf des Heren, 
nu en voor altijd. 
 
Gebed 
Liefde die groter is dan ons hart, 
- als U er bent – 
wij roepen U om hulp 
omdat we niet weten 
waar we het anders zoeken moeten. 
Zie onze woede over 
zoveel onrechtvaardigheid 
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in deze wereld, dit land, deze plaats, 
zie ons verdriet over zoveel lijden, 
zie onze schaamte over 
wat mensen elkaar aandoen, 
zie ons berouw over alles wat we nalaten, 
zie onze spijt over wat we niet opbrengen. 
Zie ons. 
Liefde die groter is dan ons hart 
-als U er bent- 
wij roepen U om hulp 
omdat we niet weten 
waar we het anders zoeken moeten. 
Help ons onze ogen te openen 
voor wat ons te doen staat 
voor wat we kunnen doen, 
hoe klein en zonder betekenis het ook lijkt. 
Geef dat niets ons weerhoudt 
aan het licht te brengen 
wat gezien moet worden. 
Liefde die groter is dan ons hart. 
Zie ons. 
Help ons zien. 
 
Kyrië en Gloria   Lied 299e 
 

Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 
Wij loven U, aanbidden U, 
vereren en zegenen U. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen, 
Vader van mensen! 
Jezus Messias, één met de Vader, 
Lam van God, 
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die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! 
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd. 
Amen, amen, amen. 
 
 
HET WOORD 
 
Dominee Beer en ‘vertrouwen’ 
 
Aansteken ‘Licht’ kinderkerk 
 
Zang   Lied 319: 1, 5 en 6 
 

Alles wat er staat geschreven, 
Heer, doe ons verstaan, 
want uw woorden zijn ons leven, 
spreek ons aan! 
 

Jezus heeft het laatst gesproken 
en zijn stem gaat voort, 
want als graan is Hij gebroken 
woord voor woord. 
 

Zend uw regen uit de wolken 
die het groeien doet: 
graan dat brood wordt voor uw volk in 
overvloed. 
 
Gedicht   ‘Nieuw land’ 
 

Is het een nieuw land, 
in een andere werkelijkheid 
dan die van de dag? 
 

Ontwaakte, 
een gewone ochtend met grijs licht weerkaatst van de straat, 
ontwaakte –  
uit de donkerblauwe nacht 
boven de boomgrens 
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met het schijnsel van de maan op de heide 
en de bergkam in de schaduw. 
Dacht 
aan andere dromen, 
dacht 
aan hetzelfde bergland: 
tweemaal was ik op de kammen, 
woonde ik bij het binnenste meer 
en volgde de stroom 
naar de bronnen. 
De seizoenen wisselden 
en het licht en het weer 
en het uur. 
Maar het is hetzelfde land. 
En ik begin de kaart te kennen 
en de windstreken. 
 

24 augustus 1961: Dag Hammarskjöld 
 
Muziek   Andante   J.B. Litzau ( 1822 – 1893 ) 
 
Eerste Testament   Rechters 7: 1-8 
 
Zang   Lied 326: 1, 3 en 4 
 

Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 
 

Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 
 

Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 
 
Tweede Testament   Handelingen 2: 43-47 
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Zang   Lied 672: 1, 3 en 7 
 

Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 

In ’t lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kinderen nieuw geboren. 
Deel van uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 
 

Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
enprijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 
Overweging 
 
Muziek   Wer nur den lieben Gott lasst walten   O. Dienel ( 1839 – 1905 ) 
 
 
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 Hulp aan Oekraïne 
2 Kerk 
3 Onderhoud kerkgebouw 
 

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 977: 1, 3 en 4 
 

Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, 
nu in de lente zich verheugt 
al wat er leeft op aarde! 
De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd, 
opdat gij ’t lieve leven viert, 
dat God u openbaarde. 
 

En vogels, waar men hoort of ziet, – 
de leeuwerik zingt het hoogste lied, 
de zwaluw voedt haar jongen. 
De bronnen ruisen overal, – 
loof Hem, in wie u eens voor al 
het leven is ontsprongen. 
 

De akker wordt een gouden woud, 
daarin verblijdt zich jong en oud. 
Roem dan de gunst en goedheid 
van Hem die geeft in overvloed, 
Hem, die het menselijk gemoed 
verzadigt met zijn zoetheid. 
 
Zegen 
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 
en als je de zee oversteekt, 
onderweg je schreden richten. 
 

Moge God, die je nabij is als je zit 
en als je staat, 
je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 
 

Moge God, die je wegen kent 
en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 
het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden.  
Amen 
 

(uit het dienstboek van de Abdij van IONA) 
 
Muziek   Preludium in F dur   G. Bohm (1661 – 1733 ) 


