
 

PROTESTANTSE  GEMEENTE  ELST 
 

7 november 2021 
 

Maaltijd van de Heer 
 

 

 
 

Matsys Quinten: de geldwisselaar en zijn vrouw (1514) 
 
 

voorganger: ds. Jeroen Jeroense 

organist: IJsbrand ter Haar 

m.m.v.: G-noot 

 

In deze viering wordt Dirk Faber bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. 
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VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Aanvangslied    98: 1 en 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  
 
Lied   98: 4 
 
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 en 4 
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HET WOORD 
 
Verhaal voor de kinderen   ‘Ds. Beer en twee potten honing’ 
 
Kinderlied   218: 1 en 3 

 

 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

 
De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee. 
 
Gebed van de zondag 
 
Tweede Testament   Mattheüs 20: 1-16 
 
Lied   991: 1 koor, 2 allen, 4 koor, 7 en 8 allen 
 
Overweging 
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BEVESTIGING EN ZEGEN 
 
v: De apostel Paulus schrijft: er is verscheidenheid in genadegaven,  
    maar het is dezelfde Geest, er is verscheidenheid in dienen,  
    maar het is dezelfde Heer; er is verscheidenheid in werking,  
    maar het is dezelfde God, die in ons woont. 
    De apostel Paulus schrijft: dient elkaar een ieder naar de genadegaven die hij  
    ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de grote genade van God. 
    Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt  
    van ouderling en diaken om samen met de predikant deze dienstbaarheid te  
    bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot  
    eer van God. 
 

    Dirk, nu jij bevestigd wordt tot ouderling-kerkrentmeester, wil jij gaan staan  
     en op de volgende vragen antwoorden? 
 

    Wil jij je aan de gemeente van Christus verbinden om het ambt van  
    ouderling-kerkrentmeester te vervullen? 
    Wil jij de gemeente liefhebben zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad? 
    Wil jij je de opgedragen dienst verrichten naar de gaven jouw gegeven met  
    inzet van al jouw krachten en onder geheimhouding van alles wat jouw wordt  
    toevertrouwd? 
 

Wat is daarop het antwoord van:  
Dirk Faber 
 
Handoplegging: de te bevestigen ambtsdrager ontvangt geknield de zegen. 
 
Vraag aan de gemeente: 
    Gemeente van Jezus Christus, nu Dirk tot ouderling-kerkrentmeester is 
    bevestigd, belooft u hem te aanvaarden, hem te omringen met uw meeleven,  
    hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de dienst van  
    God? 
 

Gemeente: JA 
 
Lied   377: 1 koor, 2 en 4 allen, 5 koor 
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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. 
 
Inzameling van de gaven 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Kerstbrunch voor ouderen en alleenstaanden 
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe 
 

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 november’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk november’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ’7 november, 
voedselbank’. 
 

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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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: In 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. 
 
Lied   397   2 keer gezongen 
 
Vredegroet   (we wensen elkaar de vrede van Christus met een hand op het hart  

           en een vriendelijke blik) 
 
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. 

  

 
Lied   403a: koor en gemeente; gemeente zingt ‘allen’ 
 
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.) 
 
Lied   405: 1, 2, 3 en 4 
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Onze Vader   (Nieuwe versie NBV21) 
(Na de viering van de Maaltijd van de Heer bidden we het Onze Vader) 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid.  
Amen 
 
Slotlied   135: 1, 2 en 10 
 
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. 
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Na de dienst kunt u Dirk Faber in de kerk gelukwensen in de zijbeuk van de kerk. 
Wij verzoeken u i.v.m. corona geen handen te schudden.  
 

Graag nodigen we u uit om in De Ruimte koffie/thee te komen drinken om elkaar 
als gemeente nader te ontmoeten. 
 


