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BEGINNEN 
 

Muziek 
 

Welkom 
Een hartelijk welkom aan de mensen hier in de Grote Kerk en 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.  
 

Aanvangslied   Lied 122: 1,2 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 

Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 

Groet en bemoediging 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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Drempelgebed 
v: Hier zijn wij God, 
    mensen dromend op hoop en zegen 
    bij elkaar vanwege een bevrijdend verhaal. 
a: Schenk ons geloof in vrede. 
v: Hier zijn wij God, 
    omdat wij geloven 
    dat de ban van geweld gebroken kan worden. 
a: Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde. 
    Amen 
 
Zang   Lied 122: 3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
Kyrië   afgesloten met Lied 301 f 
 

Heer, ontferm u. 
Christus, ontferm u. 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Gloria   Lied 305: 1,2,3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 
 



4 

 

 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

LEZEN EN LEREN 
 
Woord voor de kinderen   Ds. Beer en het draaiorgeltje 
 
Aansteken ‘Licht’ kinderkerk 
 
Zang   Lied 397  
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Vrede gaat van hand tot hand, 
vrede wil thuis zijn in ieder land; 
vrede van mens tot mens, 
Gods hartenwens. 
 
Gedicht   ‘Psalm 4631’ 

 

In mijn nood roep ik 
niet en tot niemand, ik zwijg; wie na zoveel 
zand erover nog leeft, heeft het schreeuwen 
 

verleerd. Laat de eik maar kreunen 
en klagen, om blad dat voortijdig 
te gronde, de tak van zijn stam 
 

afgerukt, laat mij woordeloos 
staan in zijn schaduw. Laat 
 

mijn zwijgen niet klein en gebukt 
zijn maar waardig hoog 
en breed als de kroon van de boom 
 

nu zijn wortels en stilte zich 
hechten aan hem en alle gebed 
wordt gesmoord in de aarde. 
 

Hester Knibbe (1946)   Uit: Verstoorde grond, de Prom, Baarn, 2002 
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Houseband   ‘Zombie’   Cranberries 
 

Another head hangs lowly 
Child is slowly taken 
And the violence caused such silence 
Who are we mistaken? 
 

But you see, it's not me, it's not my family 
In your head, in your head they are fighting 
With their tanks, and their bombs, and their bombs, and their guns 
In your head, in your head they are crying 
 

In your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie 
What's in your head? In your head? 
Zombie, zombie, zombie 
 

Another mother's breaking 
Heart is taking over 
When the violence causes silence 
We must be mistaken 
 

It's the same old theme, since nineteen-sixteen 
In your head, in your head they're still fighting 
With their tanks, and their bombs, and their bombs, and their guns 
In your head, in your head they are dying 
 

In your head, in your head 
Zombie, zombie, zombie-ie-ie 
 
Eerste Testament   Psalm 126 
 
Zang   Lied 1012: 1,3,4 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Geef aan de wereld vrede, Heer, 
in deze donkere tijden: 
de groten slaan de kleinen neer 
en honen en bestrijden 
wie uw vrederijk belijden. 

En doe ons voor een ander vuur 
in gloed staan hier op aarde, 
gelouterd, – dat wij in dit uur 
de strijd voor ’t rijk aanvaarden, 
dat niet rust op ’t scherp van 
zwaarden. 
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Geef ons uw vrede in het hart 
en liefde, Heer, voor allen 
die door de groten zijn verward; 
laat, waar hun leuzen schallen, 
ons niet aan hun waan vervallen. 
 
Overweging 
 
Zang   Lied 657: 1,3,4 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 

BIDDEN EN GEVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij:  
    Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Stil gebed 
v: Zo bidden wij:  
    Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
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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 Pauluskerk Rotterdam 
2 Kerk 
3 Sint Maartenshof 
 

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 1014: 1,2,5 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 

Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

 

Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

 

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) 
 

Zang   Lied 708: 1,6 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
Muziek 


