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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Aanvangslied   Psalm 8: 1,2   staande gezongen 
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
v: Eeuwige 
    U heeft ons tot leven geroepen. 
a: Om in de wereld recht te doen. 
v: Eeuwige 
    U heeft ons tot leven geroepen. 
a: Om aan de wereld vrede te brengen. 
v: Eeuwige 
    U weet wie we zijn 
    mensen van vallen en opstaan. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    bescherm ons door uw liefde. 
    Amen  
 
Lied   Psalm 8: 3,4 
 
allen gaan zitten 
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Kyrië  
v: Laat ons de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen,  
    want zijn liefde heeft geen einde. 
    Zo bidden wij tezamen: 

 
 
Gloria   Lied 981 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Verhaal voor de kinderen   ‘Een bijzonder cadeau voor ds. Beer’ 
 
Kinderlied   162: 1,2,3 

 

 

In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
 

In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde 't vee. 
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De kinderen nemen het Paas-licht mee naar de eigen ruimte. 
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing   Mattheüs 6: 24-34 
 
Lied   718  
 
Gedicht   ‘Ruimtevrees’ 
 

Achter weilanden weiden, daar weer achter 
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen? 
De blik verliest je met zichzelf in ruimte 
waar aankomst ver en ver te zoeken is. 
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk 
groen het zonlicht en je oog in zwemt. 
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid 
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep. 
Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad 
van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier. 
 

Marjoleine de Vos 
 
Muziek   ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’   J.S. Bach 
 
Schriftlezing   Marcus 10: 13-16 
 
Lied   793: 1,2 
 
Overweging 
 
Lied   869: 1,2 
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 

 
 
Stil gebed 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
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 
 

De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie Dorcas, hulp aan Moldavië. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Tent of Nations, Israël. 
 

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. 
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Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie juli’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk juli’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘11 juli, Tent of 
Nations’. 

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   978: 1,2,3   allen gaan staan 
 
Zegen 
v: 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.  
 

a: Amen, amen, amen. 
 

uit het dienstboek van de Abdij van IONA 
 


