
 

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST 
 

ORDE VAN DIENST 
 
 

zondag 31 januari 2021 
 
 

vierde zondag van epifanie 
 

 
Tekening: Loes Pieper. Gezag. Jezus is in Kapernaum en treedt op als leraar. 
Hij legt de boekrol, oude leer, opzij en leert de schriftgeleerden een nieuwe leer. 
De tablet met het hart staat symbool voor de nieuwe leer, 'liefhebben'. 
 
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: Loes Pieper 
Organist: Jaap Jansma 
Zang van: IJsbrand ter Haar, Loes Pieper, Marianne van den Berg 
Koster: Jetty Gaasbeek 
Techniek: Rob Coenen  
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel voor de dienst  
Was Gott thut das ist wohlgethan - J.S.Bach (1685-1750) BWV 1116 
Was Gott thut das ist wohlgethan - J.P. Kellner (1705-1772) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte  
 
Zang van Lied 18: 1, 5 (orgelspel) 
 
Ik heb U lief van ganser harte, Here. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. 
 
God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden 
toen mij de waat'ren aan de lippen stonden. 
Hij redde mij, toen 's vijands overmacht 
mij totterdood in d' engte had gebracht. 
Te kwader ure traden zij mij tegen, 
maar God geleidde mij op goede wegen, 
maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. 
Hij is het die in liefde mij behoudt. 
 
Gebed 
 
Verhaal / Lichtje voor de kinderen  
 
Bijbellezing van Marcus 1: 21-28 
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Zang van Lied 323: 1, 2, 3 (vooraf ingezongen) 
 
Hoor. Maar ik kan niet horen. 
Mijn oren dicht gestopt. 
Mijn adem opgekropt. 
Mijn hart van leegte zwaar. 
Ik ben nog niet geboren. 
Ik ben niet ik. Niet waar. 
 
Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
en leven toe naar U. 
 
Hoor, roept Gij in mijn oren 
en jaagt mijn angst uiteen. 
O stem door merg en been 
verwek mij uit het graf, 
uw mens opnieuw geboren – 
o toekomst, laat niet af. 
 
 
Overweging 
 
 
Zang van Lied 850: 1, 3, 5 (vooraf ingezongen) 
 
Geen taal bij machte U te meten, 
geen woord toereikend om het licht 
te schatten van uw eeuwig wezen. 
Wie zijn wij voor uw aangezicht? 
 
Wie zijn wij dat wij zouden weten 
de oorsprong van wat leven is, 
de tijd door U ons toegemeten, 
de toekomst, uw geheimenis? 
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Geen mens bij machte uit te leggen 
wat in uw plan besloten ligt. 
Wij hebben het van horen zeggen 
en dorsten naar uw onderricht. 
 
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: 
Collecte 1 = Diaconie Kerk in Pakistan. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Kinderkoor What’s Up. 
 
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 ‘31 januari, ‘What’s Up’. 
 

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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Zang van Lied 909: 1, 2, 3 (orgelspel) 
 
Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 
 
Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 
Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven – 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 
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Zegen 
God  zal met je meegaan 
 als licht in je ogen 
 als lamp voor je voet 
 als hand op je hoofd 
 als arm om je schouder; 
 als baken bij ontij  
 als verte die wenkt 
 als groet op je lippen  
 als hoop in je hart 
 als stem die je uitdaagt 
 als woord dat je voorgaat. 
  Amen. 
 
Zang van Lied 425 (ingezongen) 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Orgelspel 
Was Gott thut das ist wohlgethan - J.S.Bach 
(uit Cantate 75, transcriptie Peter Baekgaard) 
 
 
 
 

 
 
 


