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VOORBEREIDING 
 
Orgelmuziek  
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van 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 
 
Aanvangspsalm uit Lied 139: 1, 8 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
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1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 

Smeekgebed  
Dit wordt afgesloten met: 
v:  Heer, ontferm U over ons. 
a: Heer, ontferm U over ons. 
v: Christus, ontferm U over ons. 
a:  Christus, ontferm U over ons. 
v: Heer, ontferm U over ons. 
a: Heer, ontferm U over ons.  
 
Zang van Lied 672: 1 en 5 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

1. Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

5. Des Heren tafel brengt 
ons tot elkaar in vrede. 
Deel Gij ons Christus’ bloed 
en Christus’ lichaam mede. 
Weer Gij de vijand af 
die sluw ons scheiden wil. 
Maak ons in Christus één, 
gelovig, blij en stil. 

 
Verhaal en lichtje voor de kinderen 
 
Zang van ‘God die alles maakte’, Evangelisch Liedboek 433 
 
God die alles maakte, 
de lucht en 't zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 

God die 't gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 
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God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duist're wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 
 
DE BIJBEL 
 
Gebed van de zondag 
 
Bijbellezing uit Johannes 3: 22-36 
 

Zang van Lied 796: 1, 2 en 3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen. Zacht meeneuriën mag wel. 
 
1. U Here Jezus roep ik aan, 
U bid ik, hoor mijn klagen. 
O God als Gij mij bij wilt staan 
dan zal ik niet versagen. 
Leer mij geloven recht en rein, 
ik bid U, wil mij geven 
zo te leven, 
met mensen mens te zijn, 
uw woord in ’t hart geschreven. 

 

2. Geef mij dat ik van harte zeer 
mijn vijand mag vergeven, 
zoals Gij mij vergeeft, o Heer, 
en geeft aan mij het leven. 
Uw woord zij onderweg mijn spijs, 
om zo mijn ziel te voeden, 
mij te hoeden 
op weg naar ’t paradijs. 
Geleid Gij mij ten goede. 
 

3. Laat Heer van U geen lust, geen pijn 
mij in de wereld scheiden 
dat ik in ’t einde sterk mag zijn, 
mij door uw hand laat leiden 
en gaan met U het leven in, 
dat ik door U zal erven 
en verwerven. 
Het einde is begin. 
Gij redt ons van het sterven. 
 
Overweging 
 

Orgelmuziek  
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GEBEDEN EN MAALTIJD VAN DE HEER 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Voorbeden 
v.  Zo bidden wij U tezamen: 
a: vervul ons met uw Geest, 
 geef adem en kracht aan mensen. 
 
Stil gebed (2 minuten) 
v.  Zo bidden wij U tezamen: 
a: vervul ons met uw Geest, 
 geef adem en kracht aan mensen.  
 Amen. 
 
Collectemoment 
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 - Hulp aan dak- en thuislozen, Kruispunt Nijmegen. 
Collecte 2 = Kerk - Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang (Avondmaal) - Vrolijkheid in asielzoekerscentra in 
Nederland. 
 
Is uw gift voor collecte 1,  
dan graag onder vermelding van ‘diaconie juni’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk juni’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ‘6 juni, asielzoekerscentra’. 

 
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 geven aan de bovenstaande doelen. 
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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. 
 
Uitnodiging 
v:  Jezus zegt: ‘Ik ben het brood dat leven geeft.’  
 De maaltijd van Jezus vieren,  

dat is brood op je tong 
en geurige wijn uit de beker, 
dat is uitzien naar de nieuwe stad, 
waar de kinderen dansen en zingen 
en waar geen verdriet meer zal zijn. 
Ieder die zich betrokken voelt 
als lid van deze kerk of van een andere kerk  
of van helemaal geen kerk,  
is welkom om brood en wijn te delen. 

 

Zang van Lied 397, gezongen vredegroet 
 
Vrede gaat van hand tot hand, 
vrede wil thuis zijn in ieder land; 
vrede van mens tot mens, 
Gods hartenwens. 
 
Door het (op afstand) groeten van de mensen om ons heen zijn we al 
groetende met iedereen verbonden. 
 
Tafelgebed 
v: U God, Levende, Eeuwige, 

U komt onze dank toe, overal en altijd, 
door Jezus Messias, die door U gezonden is. 
Als kracht van omhoog, als vuur in onze kou,  
als stem in onze stilte, als leven voor doden, 
bent U in ons midden gedaald. 
Tot het eind van de tijd zal waaien uw adem, 
zal klinken uw stem: tegenwind en weerwoord 
in een harde wereld van kale feiten en kille waarheden. 
Laat uw Geest de woorden van Jezus vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
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Instellingswoorden uit Marcus 14: 22-24 
d: “Terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het  

brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij 
nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen 
dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het 
verbond, dat voor velen vergoten wordt.’” 

 
Vervolg van het tafelgebed 
 
v: Gezegend die daar komt in de naam van de Heer, Jezus Messias, 

kom ons bevrijden, o zoon van David. 
Gezegend zijt Gij, o Heer God onze Vader, 
omwille van David, de heilige wijnstok, 
waaraan Gij ons deel gegeven hebt 
door Jezus, uw dienstknecht. 

a: Want U alleen komt alle eer toe, in eeuwigheid. 
 

v: Gezegend zijt Gij om de wijsheid en het leven, 
waaraan Gij ons deel gegeven hebt 
door Jezus uw dienstknecht. 

a: Want U alleen komt alle eer toe, in eeuwigheid. 
 

v: Zoals het brood dat wij breken was uitgezaaid in de aarde, 
en werd samengebracht en een is geworden, 
breng ons zo bijeen van heinde en ver in het koninkrijk van uw vrede. 

a: Want U alleen komt alle eer toe, in eeuwigheid. 
 Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij Zijn dood en leven totdat Hij komt. 
 

v: Kom, neem, eet en drink, gedenk en geloof dat met dit brood en met deze  
wijn Christus in ons midden is. 

  
 

Orgelmuziek tijdens het avondmaal 
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‘Onze Vader’  
v: Zo bidden wij met de woorden 
 die Jezus, ons gegeven heeft: 
 
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. 
 

Zang van Lied 415: 1, 2 en 3 
 
1. Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

 

2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Zegen 
v. De genade van onze Heer Jezus Christus, 
 de liefde van God 
 en de eenheid met de Heilige Geest 
 zij met u allen. 
a. Amen, amen, amen. 
 
Orgelmuziek 


