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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel   -La Royal Piece d ‘Orgue   Charles Piroye ( 1668 – 1730 ) 

      -Psalm 150   Toon Hagen   ( 1959 ) 
 

Oefenen   ‘Laat ons samen zingen’ en Lied 843 
 
Welkom 
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.  
 
Stilte 
 
allen gaan staan 
 
Aanvangslied   Lied 95: 1 en 2 
 
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, 
    gelokt door het licht, 
    zoeken wij ook deze dag 
    Uw land van beloften. 
a: Wees aanwezig in ons bestaan. 
v: Eeuwige, 
    geef ons elkaar tot reisgenoten, 
    pelgrims door het leven, 
    op zoek naar wie we zijn. 
    Omarm ons met Uw Liefde, 
    plaats ons in de tijd. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    schenk ons uw vrede. 
    Amen  
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Lied   95: 3 
 
allen gaan zitten 
 
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 
 

Laat ons samen zingen,  
laat ons samen zingen, 
zingen prijzen, loven de Heer. 
 
 
HET WOORD 
 
Verhaal voor de kinderen   ‘Een doosje geluk’ 
 
What’s Up   ‘We hebben allemaal wat’ 
 

Refrein 
We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, 
en toch zijn we broertjes en zusjes. 
We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar, 
en toch houden we van elkaar. 
 

Kijk dat is Wim, die is niet zo slim, 
die weet niet dat twee en twee vier is. 
En daar is Tom, ook al zo dom, 
die denkt dat Amerika hier is. 
Kijk daar is Jack, die stottert zo gek, 
als ie met ons wil p-praten. 
En daar is Leen, die trekt met zijn been, 
die loopt overal in de gaten. 
 

Refrein 
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Kijk daar is Aad, die spuugt als ie praat,  
zodat je haast helemaal nat wordt. 
Dat is nog niks vergeleken bij Trix, 
die rijdt door een plas zonder spatbord. 
Daar heb je Pien, altijd zo kien, 
d'r tong uit d'r mond als ze rekent. 
En daar is Marij, die zegt steeds goodbij, 
ze weet niet eens wat het betekent. 
 

Refrein 
 

Kijk dat is Pim, die mag niet op gym, 
omdat het niet goed voor zijn hart is. 
Daar is Margot, die doet altijd zo, 
ze lijkt op de apies uit Artis. 
Daar heb je Wil, die is toch zo stil, 
z'n pa en z'n ma zijn gescheiden. 
En daar is Teus, verband op z'n neus, 
hij wou van de trapleuning glijden. 
 

Refrein 
 
De kinderen nemen het Paas-licht mee naar de eigen ruimte. 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste Testament   Psalm 150 
 
Muziek   Laudate Dominum   Sietze de Vries ( 1973 ) 
 
Tweede Testament   Lucas 12: 13-21 
 
Lied   843: 1, 2, 3 en 4 
 
Overweging 
 
Lied   974: 1 en 3 
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What's Up   ‘Ik ben er voor jou’ 
 

Niemand vertelt je hoe je leven lopen zal 
Er is geen Routekaart, geen bollen van kristal 
Soms is het feest, soms is het superzwaar 
En lijkt het even niet je dag, je week, je maand of zelfs je jaar 
 

Maar 
 

Ik ben zo dichtbij 
Want ik ben er voor jou. Ik ben zo dichtbij 
Ja ik ben er voor jou. Zeg me waar en hoe en ik kom naar je toe… 
 

Struikel je achteruit je toekomst tegemoet 
Heb je geen flauw idee meer, hoe het verder moet 
Ziet door de bomen zelf het bos niet meer 
Maar ik sta altijd voor je klaar 
Kom dan naar me toe, ik zeg het je weer… 
 

Want 
 

Ik ben zo dichtbij 
Want ik ben er voor jou. Ik ben zo dichtbij 
Ja ik ben er voor jou. Zeg me waar en hoe en ik kom naar je toe… 
 

M’n deur staat altijd open 
Je kan zo binnenlopen 
En praat gewoon maar even niet.... als je dat niet wil 
 

Je hoeft niets uit te leggen 
Of tegen me te zeggen 
Of stort juist heel je hart uit 
Totdat je voelt dat het weer gaat 
 

Soms is het feest, soms is het superzwaar 
En lijkt het even niet je dag, je week, je maand, of zelfs je jaar, maar 
Ik ben zo dichtbij 
Want ik ben er voor jou Ik ben zo dichtbij 
 

Ja ik ben er voor jou, zeg me waar of hoe en ik kom naar je toe... 
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BIDDEN EN GEVEN 
 
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 Edukans. 
 

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 ‘18 juli, Edukans’. 
 

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   423   allen gaan staan 
 
Zegen 
v: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    bij alles wat ons te doen staat, 
    alles wat we beleven mogen, 
    alles wat ons overkomt. 
    Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    in het leven dat we samen delen, 
    zo kwetsbaar als het is. 
    Mogen wij vandaag 
    voor elkaar een zegen zijn, 
    in ons verschillen en ons gelijken. 
    Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
    Vader, Zoon en heilige Geest. 
a: Amen, amen, amen. 
 
Muziek   L’Allégresse Dialogue – Rondeau a deux Choeurs   Charles Piroye 
 


