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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte (allen gaan staan) 
 
Groet en bemoediging 
v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a: Ook met u zal Hij zijn. 
v: Onze hulp is in de naam van God, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v: Zijn trouw duurt eeuwig; 
a: het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
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Drempelgebed 
v: Eeuwige, onze God, 
 wij die U nooit hebben gezien, – 
a: zie ons hier staan. 
v: Wij die van U hebben gehoord, – 
a: hoor Gij ons aan. 
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, – 
a: wees onze hulp, 
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, – 
a: maak alles nieuw, 
v: en dat Gij ons bij name kent, – 
a: leer ons U kennen, 
v: die Bron van leven wordt genoemd, – 
a: doe ons weer leven, 
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, – 
a: wees hier aanwezig. 
 Amen. 
 
Aanvangspsalm uit Lied 6: 1, 2, 3 
 
Smeekgebed (allen gaan zitten) 
Afgesloten met: ‘Zo bidden wij U tezamen’ 

 
 
Lofzang uit Lied 103c: 1, 3 
 
Verhaal 
 
Samenzang van Alles wordt nieuw II, 27  
 
O lieve Heer, ik ben zo blij, 
de duisternis verdween. 
De donkere nacht is weer voorbij, 
uw licht staat om mij heen. 
 
  



 3 

Dank, dat ik voor Uw aangezicht 
de lieve lange dag 
met alle kind’ren van het licht 
spelen en zingen mag. 
 
O lieve Heer, ik ben zo blij, 
dat U mij steeds omringt 
U bent niet ver, U bent dichtbij, 
dicht bij elk mensenkind. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Bijbellezing uit Hosea 14: 2-10 
 
Samenzang van Lied 451: 1, 2 
 
Bijbellezing uit Johannes 4: 43-54 
 
Samenzang van 377: 1, 3 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Voorzang en samenzang van Lied 887: 1, 2, 3 
Het lied wordt per couplet voorgezongen door de cantor, waarna het in 
samenzang herhaald wordt. 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
Acclamatie uit Lied 368c: 

 
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 
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Inzameling van de gaven  
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie Hulp aan dak- en thuislozen via Kruispunt, Nijmegen. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Jeugdwerk, kinderkerk. 
 
U kunt uw 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. 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie juni’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk juni’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ’27 juni, kinderkerk’. 
 

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. 
 

Slotlied uit Lied 418: 1, 2 (allen gaan staan) 
 
Zegen 
v. De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 de liefde van God 
 en de eenheid met de Heilige Geest 
 zij met u allen. 
a. Amen, amen, amen. 
 


