PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

8 augustus 2021

Jezus: mens met compassie

Voorganger: ds. Jeroen Jeroense
Organist: Jaap Jansma
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VOORBEREIDING

Muziek Praeludium und Fuge in C Dur J.G. Albrechtsberger (1736-1809)

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

Aanvangslied 216: 1,2 allen gaan staan

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.
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a: Breng ons bij elkaar,
schenk ons uw vrede.
Amen

Lied 216: 3
allen gaan zitten

Kyrië
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de
wereld en zijn Naam prijzen want zijn Liefde heeft geen einde.
Zo bidden wij allen tezamen:

Gloria Lied 305

HET WOORD

Gebed van de zondag

Eerste Testament Deuteronomnium 10: 12-19

Muziek Piece en mi G.A. Calviere (1695-1755)

Dietrich Bonhoeffer
“Een christendom zonder de levende Jezus Christus blijft onvermijdelijk een
christendom zonder navolging. En een christendom zonder navolging is altijd een
christendom zonder Jezus Christus. Dat is slechts een idee, een mythe.”
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“Christus is niet de brenger van een nieuwe godsdienst, maar de brenger van
God. Dus staat de christelijke godsdienst naast andere godsdiensten als de
onmogelijke weg van de mens naar God. De christen kan zich nooit op zijn
christelijkheid laten voorstaan, want deze blijft menselijk, al te menselijk.”

Lied 974: 1,3,4

Tweede Testament Lucas 10: 25-37

Lied 942

Overweging

Lied 221

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.
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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
De doelen voor vandaag zijn:
Collecte 1 = Diaconie Diaconale vakantieweken.
Collecte 2 = Kerk
Eigen kerkelijke gemeente.
Collecte 3 = Uitgang
Kunstcommissie.
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 augustus’.
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk augustus’.
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘8 augustus,
kunstcommissie’.
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.
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Slotlied Lied 422 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

Muziek Postludium M.Brosig (1815-1887)
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