PROTESTANTSE GEMEENTE ELST
ORDE VAN DIENST
zondag 30 januari 2022
vierde zondag na Epifanie
Voorganger: ds. Dick Snijders
Organist:
Dirk Luijmes
_______________________________________________________________
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 122
v:
Het geeft vreugde, God, en hoop
om naar deze plaats te gaan,
om van huis te gaan, onderweg te zijn
en hier binnen te gaan,
a:
om elkaar te ontmoeten
en voor uw aangezicht te staan.
v:
Schenk ons uw woorden van recht en van genade,
uw woorden die vrede brengen en al het goede.
a:
Amen.

Aanvangspsalm uit Lied 118: 1, 8
Smeekgebed (allen gaan zitten)
Afgesloten met: ‘Zo bidden wij U tezamen’

Lofzang uit Lied 971: 1, 2, 3
Verhaal
Samenzang van ‘Mijn Vader, dank U wel’; Op Toonhoogte 2015, Lied 333
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
dat U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader dank U wel.
Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost die U mij geeft in onzekerheid.
Mijn Vader dank U wel.
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust.
Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult.
Mijn Vader dank U wel.
Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort, o Heer.
Wat U aan mij wilt geven dat is toch veel meer.
'k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer.
Mijn Vader dank U wel.
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Bijbellezing uit 1 Koningen 8: 22-30
Samenzang van Lied 276: 1, 2
Bijbellezing uit Johannes 2: 13-25
Samenzang van Lied 280: 1, 2, 3, 4, 5
Overweging
Orgelspel
Samenzang van Lied 825: 1, 2, 3
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Acclamatie uit Lied 368c: ‘Doe lichten over ons uw aangezicht.’
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - 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.
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Inzameling van de gaven
De doelen voor vandaag zijn:
Collecte 1 = Diaconie Dorcas in Moldavië
Collecte 2 = Kerk
Eigen kerkelijke gemeente.
Collecte 3 = Uitgang
Protestantse Vrijwilligersdienst
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 + januari’.
Is uw gift voor collecte 2,
dan graag onder vermelding van ‘kerk + januari’.
Is uw gift voor collecte 3,
dan graag onder vermelding van ’30 januari + PVD’.
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 uit Lied 823: 1, 4, 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.
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