
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST 
 

ORDE VAN DIENST 
 
 

zondag 17 januari 2021 
 
 

tweede zondag van epifanie 
 
 

thema:  

 

 
Tekening: Loes Pieper 
 
We geven gevolg aan het dringende verzoek van het moderamen van de 
generale synode om tot en met 9 februari in het geheel niet in de kerk te 
zingen. U kunt thuis de liederen natuurlijk wel zingen. 
 
Voorganger: ds. Dick Snijders 
Ouderling: Peter de Leeuwerk 
Organist: IJsbrand ter Haar 
Koster: Jetty Gaasbeek 
Techniek: Rob Alblas  
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel voor de dienst  
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr - J.L. Krebs (1713-1780) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte  
 
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: Eeuwige, onze God, 
 wij die U nooit hebben gezien, – 
a: zie ons hier staan. 
v: Wij die van U hebben gehoord, – 
a: hoor Gij ons aan. 
v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, – 
a: wees onze hulp, 
v: en dat Gij alles hebt gemaakt, – 
a: maak alles nieuw, 
v: en dat Gij ons bij name kent, – 
a: leer ons U kennen, 
v: die Bron van leven wordt genoemd, – 
a: doe ons weer leven, 
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, – 
a: wees hier aanwezig. 
 Amen 
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Zang van Lied 526: 1, 2, 3 
 
1. Juich voor de koning van de Joden, 
buig voor geen dove wereldmacht, 
kniel voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 
Drie vreemden zochten Hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud, met wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 
 
2. Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 
 
3. In Kana was de gloed geweken, 
het vuur bedolven onder as; 
toen zei de vlam in ieders beker 
wie er de ware wijnstok was; 
laat het nu uit de kruiken stromen, 
de vreugde ga van mond tot mond, 
omdat Hij, in zijn uur gekomen, 
de aarde aan zijn zijde vond! 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

Lichtje voor de kinderen / verhaal 
 
Zang uit Alles wordt nieuw II, 27 
 

O lieve Heer, ik ben zo blij, 
de duisternis verdween, 
de donkere nacht is weer voorbij. 
Uw licht staat om mij heen. 
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Dank, dat ik voor Uw aangezicht, 
de lieve lange dag, 
met alle kindren van het licht 
spelen en zingen mag. 
 
O lieve Heer, ik ben zo blij 
dat U mij steeds omringt. 
U bent niet ver, U bent dichtbij, 
dichtbij elk mensenkind. 
 
Bijbellezing van Genesis 29: 14b-30 
 
Zang van Lied 220: 1, 2, 3 
 

1. Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 
 
2. Lof zij uw naam die oplicht in de nacht, 
uw luister staat geschreven in de sterren, 
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 
taal van genegenheid, tijding van verre. 
Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven? 
 
3. In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans, 
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven. 
Wij zijn geschreven met dezelfde hand, 
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven. 
De morgenster, zozeer aan U verwant, 
Hij heeft het uur der duisternis verdreven. 
 
Bijbellezing van Johannes 2: 1-11 
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Zang van Lied 791: 1, 3, 4 ,5 
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
Psalm 118 - A. de Klerk (1917-1998) 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed (2 minuten) - onze vader 
 
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: 
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Collecte 1 = Diaconie Kerk in Pakistan. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Ondersteuning diaconaat in arme regio’s. 
 
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 ‘17 januari, diaconaat in arme regio’s’. 
 

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. 
 

 
Slotzang met Lied 793: 1, 3 
 
1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
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Zegen 
v. De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 de liefde van God 
 en de eenheid met de Heilige Geest 
 zij met u allen. 
 Amen. 
 
Orgelspel 
Postlude in Bes - J. Zundel (1815-1882) 


