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VOORBEREIDING 
 
Muziek   Uit Sonata II - J.A. Kobrich (1714-1791): - Allegro 

- Andante 
Mededelingen 
 
Groet en bemoediging    -allen gaan staan 
o: De Eeuwige, de Ene, zal met u zijn. 
a: Ook met u zal Hij zijn. 
o: Onze hulp is de Naam van de Ene, 
    Naam die belooft: Ik zal er zijn! 
a: Schepper van hemel en aarde, 
    verlosser en vriend voor ieder mens, 
    bezielende kracht die meegaat. 
 
Drempelgebed 
o: Gij zijt de oorsprong en de Vader 
    van ons, van mij, elke mens in deze wereld. 
    Gij zijt de Vriend, het hart dat openstaat, 
    liefde die ons wil vervullen. 
   Gij zijt de Geestkracht die van beide uitgaat: 
    creatieve energie, moed en troost. 
    Maak ons zo nieuw en oorspronkelijk 
    dat mensen ons als uw kinderen herkennen. 
    Amen 
 
-allen gaan zitten 
 
Zang   van Lied 304: 1, 2, 3. 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
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Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
Smeekgebed   met woorden uit Huub Oosterhuis’ vertolking van Psalm 51  

(in: ‘150 psalmen vrij’)  
O God die er zal zijn, 
schrob van ons af het vuil dat ons aankleeft, 
onze intriges, ons ongenaakbaar  
volharden in leugens – boen ons schoon! 
Kent Gij in uw eeuwige ziel 
de tweespalt waarin wij verkeren? 
Zijt Gij zo diep afgedaald en mens geworden 
dat gij ons daarin begrijpt? 
‘Bij U is vergeving’- staat geschreven. 
Wees ons genadig, Gij die genade zijt. 
We zien de wereldbrand, die ook wij gesticht hebben, 
het volstrekte, dat ook wij hebben geschonden. 
Was ons schoon 
en witter zullen we worden dan sneeuw. 
Geef ons een nieuw hart. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
Als dat zou kunnen... 
 
Zang   Kyrië   van Lied 299d 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Heer, ontferm u over ons, 
Christus, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Lofzang   van Lied 972: 7, 8, 9. 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Gij Geest die woorden leven doet 
zodat ons oor het woord ontmoet 
waarmee Gij roept wat nog niet is, 
uw toekomst, uw geschiedenis, – 
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ontsteek uw licht in onze geest, 
zodat ons hart verwonderd leest 
wat nog voor ’t oog verborgen ligt 
in uw bereik, in uw gezicht; 
 

en als wij treden in de kring 
rondom uw heil en zegening, 
verenig ons en maak ons vrij 
van dood en schuld en slavernij! 
 
Kinderverhaal   ‘Drie maakt één’ 
 
Lampje van de Kinderkerk 
 
Zang   van Lied 280: 2, 3, 7. 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
 
DE SCHRIFTEN 
 

Gebed van de zondag 
 

Schriftlezing   uit Spreuken 8: 22 – 31. 
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Zang   van Lied 846: 1, 3, 4. 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

De wijsheid van vóór alle tijden 
spreekt luid en dringend haar woord. 
Zij wacht waar de wegen zich scheiden, 
zij komt en klopt aan de poort. 
Zij is op de hoogten getreden, 
zij roept op de pleinen der steden 
en al wie oren heeft hoort. 
 

Met mij ging de Vader te rade 
nog eer Hij iets deed ontstaan. 
Ik schreed langs de hemelse paden 
de zon, de sterren vooraan. 
Eer God nog hun weg had beschreven, 
heeft Hij tot prinses mij verheven. 
De eeuwen kennen mijn naam. 
 

In mij had de koning behagen 
die alles schoon heeft gesticht. 
Ik was het vermaak van zijn dagen, 
terwijl ik speelde in ’t licht. 
Ik daal tot de mens uit de hoge, 
opdat ik zijn hart en zijn ogen 
op ’s Heren koninkrijk richt.’ 
 
Schriftlezing   uit Johannes 3: 1 – 16. 
 
Zang   van Lied 681.  
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignemaccende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 

Vertaling: 
Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 
Overweging 
 
Muziek   Komm, heiliger Geist, Herre Gott - D. Buxtehude (1637-1707) 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden 
na ‘Zo bidden wij U tezamen’: acclamatie Lied 333: 
 

Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Stil gebed – acclamatie  
 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 

Bestemming van de giften: 
1 Pauluskerk Rotterdam 
2 Kerk 
3 Ronald McDonaldhuis Arnhem 
 

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. 
  



7 

 

 
Slotzang   uit Lied 706: 1, 2, 3, 4. 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Dans mee met Vader, Zoon en Geest, 
kom binnen in hun kring, 
dat wervelende samenspel 
van ver voor ons begin. 
De wereld van vandaag is ons 
vanouds al toegedacht 
als dansvloer waar de liefde leidt 
en waar de hoop ons wacht. 
 

Zie het gezicht van deze Drie: 
een kind in Betlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond 
buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid 
wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, 
ook daar leidt God ons uit. 
 

Zing mee, wij zijn door deze Drie 
in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft 
te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend 
van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last 
ons afgenomen is. 
 

Wij dansen mee met deze Drie, 
op weg van feest tot feest. 
Een jubelzang gaat in het rond 
om Vader, Zoon en Geest. 
De liefde, het geloof, de hoop, 
zij leiden tot dit lied: 
verweven met ons leven is 
de dans van deze Drie! 
 
Zegen   -allen gaan staan 
Zang: Amen …. 
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Muziek   Uit Sonata II - J.A. Kobrich: Vivace 
 


