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VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Aanvangslied   Lied 212: 1,2,3   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: Hier zijn wij God, Uw kinderen. 
    Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld,  
    soms zijn we elkaar kwijt. 
a: Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde. 
    Amen  
 
Zingen   Lied 212: 4,5 
 
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 273: 1,2,4 
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HET WOORD 
 
Verhaal voor de kinderen   ‘Ds. Beer bakt een broodje’ 
 
Kinderlied   ‘Houden van mensen’ 

 

 

Houden van mensen: bevrijdend geheim, 
om voor een ander een woonplaats te zijn. 
 

Houden van mensen is warmte en licht: 
elkander tonen je ware gezicht. 

 
De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee. 
 
Gebed van de zondag 
 
Gedicht   ‘Nieuw land’ 
 

Is het een nieuw land, 
in een andere werkelijkheid 
dan die van de dag? 
Of heb ik daar geleefd, 
voor de dag? 
 

Ontwaakte, 
een gewone ochtend met grijs licht 
weerkaatst van de straat, 
ontwaakte- 
uit de donkerblauwe nacht 
boven de boomgrens 
met het schijnsel van de maan 
op de heide 
en de bergkam in schaduw. 
Dacht 
aan andere dromen, 
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dacht 
aan hetzelfde bergland: 
tweemaal was ik op de kammen, 
woonde ik bij het binnenste meer 
en volgde ik de stroom 
naar de bronnen. 
De seizoenen wisselden 
en het licht 
en het weer 
en het uur. 
Maar dit is hetzelfde land. 
en ik begin de kaart te kennen 
en de windstreken.    
 

Dag Hammarskjöld 
 
Muziek   Trompetten menuett   componist onbekend  
 
Tweede Testament   2 Korinthiërs 12: 8-10 
 
Zingen   Lied 275: 1,2,4 
 
Overweging 
 
Zingen   Lied 377: 1,2,4,5 
 
 
GENEDEN en GAVEN  
 
Voorbeden 
v: Zo zingen wij biddend tezamen: 

 
 
Stil gebed 
v: Zo zingen wij biddend tezamen: 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
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Inzameling van de gaven  
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Hulp aan dak- en thuislozen: Kruispunt Arnhem.   
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Leren en Inspireren.  
 

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 september’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk september’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’26 september, ‘Leren 
en Inspireren’. 
 

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. 
 
 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Nodiging 
v: De maaltijd van de Heer vieren,  
    dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker, 
    dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen. 
    Jezus zegt: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. 
    Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. 
    Wees allen welkom aan de Maaltijd van de Heer. 
 
Zingen   Lied 397   2 keer gezongen 
 
Vredegroet   (we wensen elkaar de vrede van Christus met een hand op het hart  

          en een vriendelijke blik) 
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Lezing   Marcus 14: 22-24 

22 Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 

  

23 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker,  
en allen dronken eruit. 

  

24 Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor 
velen vergoten wordt.’ 

  

 
Zingen   Lied 403a  
 
Delen van brood en wijn 
v: Het lichaam van Christus, het brood uit de hemel. 
v: Het bloed van Christus, de wijn van het koninkrijk. 
 

(We lopen door het middenpad naar voren en openen onze handen waarop 
brood door de diakenen wordt aangereikt. Daarna lopen we verder en nemen 
een bekertje met wijn dat de diaken en predikant op een dienblad aanreikt. 
Vervolgens lopen we via de zijbeuk terug naar onze plaats. Het lege bekertje kan 
op het dienblad tegenover de lezenaar worden neergezet.) 
 
Muziek   Allemande   J.H. Schein  
 
Onze Vader    
(Na de viering van de Maaltijd van de Heer bidden we het 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 
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Slotlied   Lied 422 
 
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. 

 


