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Muziek   Psalm 96   Jaco van Leeuwen (1962 - 
 
Welkom 
Een hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst meeviert via het YouTube 
kanaal van deze kerk of luistert via kerkomroep.  
Verder een hartelijk welkom aan de gemeenteleden hier vanmorgen in de kerk.  
 

Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de 
liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof.  
Dragen wij deze viering op aan God, die alles in allen is.  
 
-allen gaan staan 
 
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: Eeuwige, 
    gelokt door het licht, 
    zoeken wij ook deze dag 
    Uw land van beloften. 
a: Wees aanwezig in ons bestaan. 
v: Eeuwige, 
    geef ons elkaar tot reisgenoten, 
    pelgrims door het leven, 
    op zoek naar wie we zijn. 
    Omarm ons met Uw Liefde, 
    plaats ons in de tijd. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    schenk ons uw vrede. 
    Amen  
 
-allen gaan zitten 
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Lied   96: 1, 6 en 7  
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 

Zing voor de Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen. 
 

In ’t lied dat klinkt als Hij zal komen 
zijn aarde en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 
 

Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 
 
Gebed 
Samengekomen om het leven te vieren, 
roepen wij, 
voor het aangezicht van God, 
in de herinnering 
de pijn van onze wereld, 
waarin wij geroepen worden 
om een levende kerk te zijn. 
 

Wij roepen tot God 
vanwege bedreigde levens 
door alle vormen van geweld 
door de onrechtvaardige verdeling 
van de goederen die de aarde ons schenkt. 
 

Wij roepen tot God 
vanwege de pijn en het verdriet 
in de levens van zo velen, 
waar gesprekken vastliepen, 
waar bitterheid overheerst, 
waar liefde in haat veranderde. 
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Zo bidden wij tezamen: 
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.  
 
Glorialied   305: 1, 2 en 3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
Dominee Beer   ‘Waardevol’ 
 
Aansteken ‘Licht’ kinderkerk 
 
Muziek   Concerto Grosso No. 11   Allegro   Georg Muffat (1653-1704) 
 
Schriftlezing   Mattheüs 25: 14-30 
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Lied   180 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 
De heer gaat naar het buitenland. 
Het geld dat hij bewaarde, 
talenten die hij spaarde, 
geeft hij ons in de hand. 
 
De heer deelt zijn talenten uit. 
Verstop ze niet in aarde; 
ze hebben grote waarde. 
Deel ze van harte uit. 
 
Wanneer hij thuiskomt, vraagt de heer: 
‘Begroef jij mijn talenten? 
Of zorgde je voor rente? 
Dan geef ik je nog meer.’ 
 
Al is de winst nog maar zo klein, 
wie liefde durft te delen, 
die kan het nooit verspelen. 
Je hoeft niet bang te zijn 
 
‘Waardevol’   Ellen Burger 
 
Muziek   Concerto Grosso No. 11   Menuet   Georg Muffat (1653-1704) 
 
‘Waardevol’   Julia Alkema 
 
Muziek   Concerto Grosso No. 11   Allegro   Georg Muffat (1653-1704) 
 
‘Waardevol’   Jeroen Jeroense 
 
Lied   848 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 
Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 
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Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 

De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 

Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 

Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij U tezamen: 
a: Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen. 
 
Stil gebed 
 
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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Inzameling van de gaven 
 

Bestemming van de giften: 
1 Duurzame landbouw in Kameroen en predikantenopleiding 
2 Kerk 
3 Relevante kerk voor de samenleving in Pakistan 
 

Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag. 
 

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maand’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maand’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘datum + doel’. 
 

U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app. 
 

Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag 
door middel van 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. 
 
 
Slotlied   869: 1, 3 en 6    
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht mee neuriën mag wel. 
 
Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 
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Wat onze God in de aanvang schiep, 
dat wil Hij ook bewaren; 
wat onze God tot aanzijn riep 
doet Hij zijn trouw ervaren. 
De Heer regeert, en het is goed 
waar Hij de mensen wonen doet. 
Geef onze God de ere! 
 
Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
van ganser harte prijzen 
en in mijn lied, mijn lofgezang 
mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart, verheug u in de Heer, 
lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 
 
-allen gaan staan 
 
Zegen 
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 
en als je de zee oversteekt, 
onderweg je schreden richten. 
 

Moge God, die je nabij is als je zit 
en als je staat, 
je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 
 

Moge God, die je wegen kent 
en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 
het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden.  
 

Amen   gezongen 
 

Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA 
 
Muziek   Concerto in G   Allegro   Chr. W. Druckenmuller (1687-1747) 


