
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST 
 

ORDE VAN DIENST 
 

zondag 3 oktober 2021, derde zondag van de herfst 
 

 
Marcus van Loopik, 2020, ‘Een bundel mirre is mijn geliefde’ 
 

Als je mij niet vinden kunt, 
mooiste van alle vrouwen, 
volg dan het spoor van de kudde, 
weid je geiten waar de herders schuilen. 
 

De afbeelding past bij de thematiek van Johannes 8. Ogenschijnlijk gaat het 
over overspel, maar dwars daardoorheen gaat het over liefde. 
 
Voorganger: ds. Dick Snijders Organist: IJsbrand ter Haar 
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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. 
 
Drempelgebed naar Psalm 90: 13-17 
v: God, keer U tot ons. 
a: Ontferm U over ons. 
v:  Vervul ons in de morgen met uw liefde. 
a: Laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 
v: God, geef ons vreugde. 
a: Maak uw glorie bekend. 
v: Laat ons uw genade zien. 
a: En bevestig het werk van onze handen. 
 Amen. 
 
Aanvangspsalm uit Lied 90: 1, 2, 3 
 
Smeekgebed (allen gaan zitten) 
Afgesloten met: ‘Zo bidden wij U tezamen’ 

 
 
Lofzang uit Lied 280: 1, 2, 3, 4, 5 
 
Verhaal 
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Samenzang van Alles wordt nieuw III, 19 

 
 
Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 

Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen. 

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar; 
schrijf het op alle wegen: 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Bijbellezing uit Exodus 33: 12-23 
 
Samenzang van Lied 221: 1, 2, 3 
 
Bijbellezing uit Johannes 8: 1-11 
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Samenzang van Lied 324: 1, 2, 3 
 
Overweging 
 
Orgelspel  
Nun freut euch, lieben Christen gmein - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Samenzang van Lied 654: 1, 5, 6 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
Acclamatie uit Lied 368j: ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!’ 
 
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 
 
Inzameling van de gaven  
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie Duurzame landbouw en predikantenopleiding 

Kameroen. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Stichting Aleh, Amsterdam. 
 
U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie + oktober’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + oktober’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ‘3 oktober + Stichting Aleh’. 
 
Slotlied uit Lied 313: 1, 5 (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. 


