
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 
 

zondag 7 maart 2021 
 
 

derde zondag van de veertig-dagentijd 
 
 
 

 
Familie Van Zeijts beeldt het verhaal van Zacheüs uit.  
 
 
 
 
Voorganger: ds. Dick Snijders 
Ouderling: Mathilde Vos 
Organist: Dirk Luijmes 
Cantor: Gerburg Frenzel 
Koster: Rob Coenen 
Techniek: Stefan Vos  



 2 

VOORBEREIDING 
 
Orgelspel voor de dienst  
 
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 25: 7 en 8 
 
Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond. 
D’ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
Zie op mij in gunst van boven, 
wees mij toch genadig, Heer! 
Eenzaam ben ik en verschoven, 
ja, d’ellende drukt mij neer. 
’k Roep U aan in angst en smart, 
duizend zorgen, duizend doden 
kwellen mijn bekommerd hart: 
voer mij uit mijn angst en noden! 
 
Smeekgebed 
 
Verhaal / Lichtje voor de kinderen  
 
Zondagsgebed 
 
Bijbellezing van Lucas 19: 1-10 

 
Zang van Lied 186: 1, 2, 3, 4, 5 
 

Er is geen plaats, er is geen plaats, 
Zacheüs is te klein. 
Maar haastig klimt hij in een boom 
om er toch bij te zijn. 
 

Daar zit die kleine tollenaar, 
daar zit hij, hoog en droog. 
De mensen kunnen hem niet zien, 
maar Jezus kijkt omhoog. 
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‘Zacheüs, waarom schuil je weg, 
zo angstig als een muis? 
Zacheüs, kom vlug uit je boom 
en breng mij in jouw huis.’ 
 
Zacheüs gaat met Jezus mee, 
de mensen zijn verrast, 
Zacheüs is een tollenaar 
en Jezus is zijn gast. 
 
Want Jezus die de mensen kent, 
Hij roept ze bij hun naam: 
de ware zoon van Abraham 
laat niemand buiten staan! 
 
Overweging 
 
Zang van Lied 512: 1, 2, 3, 4 
 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ’t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
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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. 
 
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 Het Passion, Hummelo 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Voedselbank Arnhem 
 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie maart’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk maart’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ‘7 maart, Voedselbank Arnhem’. 
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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 423 (ingezongen door Ina Schoenmaker) 
 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu. 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu. 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu. 
 
Zegen 
Gezegend uw dagen, gezegend uw nachten. 
Gezegend uw komen, gezegend uw gaan. 
Gezegend uw harten, uw hoofden, uw handen en voeten. 
Gezegend vandaag, morgen en alle dagen van uw leven. 
Gezegend om zelf tot zegen te zijn. 
Amen. 
 
Orgelspel 


