PROTESTANTSE GEMEENTE ELST
ORDE VAN DIENST

zondag 21 februari 2021

eerste zondag van de veertig-dagentijd

Familie Brandenburg. Een slachtoffer neergeschoten door boeven met laserguns.
Het lijkt de ouders weinig te deren. Die zijn druk in de weer met hun Bijbel.
Gelukkig is er toch iemand die zich opstelt als een broer.
We geven gevolg aan het dringende verzoek van het moderamen van de
generale synode om voorlopig in het geheel niet in de kerk te zingen. U kunt
thuis de liederen natuurlijk wel zingen.
Voorganger:
Ouderling:
Organist:
Zang van:
Koster:
Techniek:

ds. Dick Snijders
Jan Luiten
Dirk Luijmes
Ellen van ‘t Veer
Albert Luijpen
Jes Spoelstra

VOORBEREIDING
Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Stilte
Zang van Lied 91: 1 en 7
Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.
Gebed
Verhaal / Lichtje voor de kinderen
Bijbellezing van Lucas 10: 25-37
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Zang van Lied 539: 1, 2, 3, 4, 5
Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.
Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
– ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.
Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.
Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.’
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.
Overweging
Zang van Lied 544: 1, 3
Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.
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De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.
Gedachtenis overledene
Zang van lied 961
Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan hem behoren wij toe.
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed (2 minuten) - 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.

4

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 Een stabiel huis voor kinderen - Rudolphstichting
Collecte 2 = Kerk
Eigen kerkelijke gemeente.
Collecte 3 = Uitgang
Derde verdieping, Arnhem
Is uw gift voor collecte 1,
dan graag onder vermelding van ‘diaconie februari’.
Is uw gift voor collecte 2,
dan graag onder vermelding van ‘kerk februari’.
Is uw gift voor collecte 3,
dan graag onder vermelding van ‘21 februari, ‘Derde verdieping’.
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.

Zang van Lied 561: 1, 2, 3
O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.
Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.
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De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.
Zegen
God zal u behoeden, zegenen en bewaren,
die u heeft toegekeerd naar elkaar
om te zegenen, te bewaren en te behoeden.
Amen.
Orgelspel
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