
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST 
 

ORDE VAN DIENST 
 

zondag 20 september 2020 
 

Eerste zondag van de herfst 
 

 
Tekening Loes Pieper: Dessins van een Palestijnse hoofddoek (keffiyeh) en een  Joods 
gebed kleed (tallit). Beide zwart wit. Aan beide zijden kleeft bloed/schuld. Door de 
liefde, het hart, vermengen beide kanten zich om dan te stralen. 

 
Voorgangers: Marleen van der Louw en ds. Dick Snijders 
Ouderling: Truus de Gelder 
Diaken: Berthe de Jong 
Werkgroep ZWO:  Henriëtte Kofahl 
Organist: Dirk Luijmes 
Cantor: Gerburg Frenzel 
Huisband:  Bob Nonnekens, Dennis Janssen, René de Gelder 
Koster: Rob Coenen 
Techniek: Jes Spoelstra  
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
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 
v. God,  

soms zo nabij in een woord of in een blik, 
soms zo onbegrepen ver en onbereikbaar, 
als we u niet kunnen vinden, 

a. wees aanwezig in ons zoeken. 
v. Als we geen antwoorden weten, 
a. wees aanwezig in onze vragen. 
v. Als we vechten om openheid en bevrijding, 
a. wees aanwezig in onze strijd. 
v. Als we geen troost kunnen vinden, 
a. wees aanwezig in onze tranen. 
v. Als we uw hemel niet kunnen vinden, 
a. wees in ons midden op aarde. 
v. Want U bent onze God. 
a. Dooradem ons. 

Amen. 
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Aanvangspsalm (allen gaan zitten) Lied 8a 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 

 

2. Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 

3. Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 
 

4. Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 
 

5. Al wat op aarde is laat Gij 
zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 

 

Smeekgebed  
Dit wordt afgesloten met: 
v:  Heer, ontferm U over ons. 
a: Heer, ontferm U over ons. 
v: Christus, ontferm U over ons. 
a:  Christus, ontferm U over ons. 
v: Heer, ontferm U over ons. 
a: Heer, ontferm U over ons.  
 

Loflied Lied 880 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 
van ster tot onstuimige zee. 
 
2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
in elk kind, onbevangen en klein. 
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3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 
DE BIJBEL, HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Lichtje van de kinderkerk / verhaal 
 
Huisband ‘Hallelujah’ (Leonard Cohen) 
 
I heard there was a secret chord 
That David played and it pleased the 
Lord 
But you don't really care for music, 
do you? 
Well it goes like this the fourth, the 
fifth 
The minor fall and the major lift 
The baffled king composing hallelujah 
 
Well your faith was strong but you 
needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight 
overthrew you 
She tied you to her kitchen chair 
She broke your throne and she cut 
your hair 
And from your lips she drew the 
hallelujah 
 

Ik heb gehoord van een geheim 
akkoord dat David speelde en het 
was goed voor de Heer. 
Maar jij geeft niet echt om muziek, 
toch? 
Het gaat zo: een een kwart, een 
kwint, mineur omlaag, majeur 
omhoog, de koning was verbijsterd 
en componeerde een halleluja. 
 
Je geloof was sterk, maar je werd 
getest, 
je zag haar in bad op het dak. 
Haar schoonheid en het maanlicht 
brachten je ten val. 
Ze bond je aan haar keukenstoel, ze 
brak je troon en sneed je haar en 
ontwrong aan je lippen het 
halleluja. 
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Baby I've been here before 
I've seen this room and I've walked 
this floor 
I used to live alone before I knew you 
I've seen your flag on the marble arch 
But love is not a victory march 
It's a cold and it's a broken hallelujah 
 
Well, maybe there's a god above 
But all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who 
outdrew you 
It's not a cry that you hear at night 
It's not somebody who's seen the 
light 
It's a cold and it's a broken hallelujah 

Ik heb het meegemaakt, ik heb de 
ruimte gezien, de vloer belopen. 
Ik leefde alleen voordat ik jou 
kende. 
Ik heb je vlag gezien op de 
marmeren boog, maar liefde is geen 
overwinningsmars, het is een koud 
en gebroken halleluja. 
 
Misschien is er boven een god, maar 
alles wat ik leerde van liefde was 
hoe je iemand die je te slim af is 
neerschiet. 
Het is geen schreeuw ’s nachts, het 
is niet iemand die het licht heeft 
gezien. het is een koud en gebroken 
halleluja. 

 
Bijbellezing uit 1 Johannes 4: 15-21 
 
Overweging met een inleiding door Marleen van der Louw over haar 
ervaringen met mensen in Israël en de Palestijnse gebieden:  
kle(u)ren maken de man 
 
Huisband ‘Every River’ (Runrig) 
 
You ask me to believe in magic 
Expect me to commit suicide of the 
heart 
And you ask me to play this game 
without question 
Raising the stakes on this shotgun 
roulette 
 
Refr. 
Every river I try to cross 
Every hill I try to climb 
Every ocean I try to swim 
Every road I try to find 

U vraagt me in wonderen te geloven 
Dat ik loslaat wat me zo vertrouwd 
is 
En U vraagt me dit spel te spelen 
Zonder twijfel 
U verhoogt de inzet in dit dodelijk 
roulettespel. 
 
Refr. 
Iedere rivier die ik oversteek 
Iedere heuvel die ik beklim 
Iedere zee waarin ik zwem 
En op alle wegen die ik zoek 
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All the ways of my life 
I'd rather be with you 
There's no way 
Without you 
 
But you came to me like the ways of 
children 
Simple as breathing, easy as air 
Now the years hold no fears, like the 
wind they pass over 
Loved, forgiven, washed, saved 
 
Refr. (2x) 

Op al mijn levenswegen 
Wil ik bovenal met U zijn 
Er is geen weg 
Zonder U 
 
U kwam tot mij, eenvoudig als een 
kind 
Als ademen, zo licht als lucht 
De jaren geven geen angst meer, ze 
gaan voorbij als de wind. 
Geliefd, vergeven, gewassen, gered 
 
Refr. (2x) 

 
HET ANTWOORD, GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
v.  Zo bidden wij U tezamen: 
a: vervul ons met uw Geest, 
 geef adem en kracht aan mensen. 
 
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid 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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Inzameling van de gaven  
Vieren en geven gaan hand in hand. We kunnen onze 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. 
 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie - Hulp aan dak- en thuislozen, Kruispunt Arnhem. 
Collecte 2 = Kerk - Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang - Vredeswerk van PAX. 
 
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 ‘20 september, Pax’. 
 
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 geven aan de 
bovenstaande doelen. 

U kunt na het openen van uw app via het ‘+’ 
teken 3 collectes selecteren en bedragen 
invullen. Daarna scant u de QR-code en kunt u 
de collecte voltooien. 
Wie de app nog niet heeft gedownload en wel 
op deze manier wil geven aan één of 
meerdere doelen, verwijzen we graag naar de 
verschillende nieuwsberichten over Givt op 
onze website. U kunt daar ook lezen hoe u de 
Givt app downloadt. De website van Givt zelf 
is https://www.givtapp.net/. 

 
  

https://www.givtapp.net/
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Slotlied Lied 418 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
 
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 
4. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
Zegen (allen gaan staan) 
v: God zal u behoeden, zegenen en bewaren, 

 die u heeft toegekeerd naar elkaar  
 om te zegenen, te bewaren en te behoeden. 

a:  Amen. 
 
Orgelspel  
 
 
We verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator. 
Houd minstens 1,5 meter afstand, ook op het kerkplein. 


