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VOORBEREIDING 
 
 
Muziek   Double Concerto part II   BWV 1043   bew. Kees Schoonenbeek 
                J.S. Bach   (1685-1750) 

 
Welkom 
Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de 
liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof.  
Dragen wij deze viering op aan God, die alles in allen is.  
 
 
Stilte 
 
 
Aanvangslied   Lied 283: 1,2,3   staande gezongen 
 
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 
Drempelgebed 
v: Eeuwige, 
    zie ons hier,  
    samen gekomen in Uw Huis. 
    Om Uw aanwezigheid te ervaren  
    in de liederen die wij zingen  
    in de woorden die klinken  
    in de gebeden die opstijgen in de stilte  
    in deze ruimte en in ons hart. 
a: Spreek ons aan  
    in de bezielende kracht van Uw Geest. 



4 

 

 
v: Breng ons in beweging naar onze naasten,  
    over alle grenzen heen. 
    Dat Uw Liefde ieder mens een naam 
     en een gezicht mag geven. 
a: Wijs ons de weg van vrede. 
    Amen  
 
 
Lied   283: 4,5 
 
 
Kyrië 
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. 
    Zo bidden wij allen tezamen: 

 
 
 
Gloria   Lied 304 
 
 
 
HET WOORD 
 
 
Verhaal voor de kinderen 
 
 
Kinderlied   ‘Houden van mensen’  

 
 

Houden van mensen: bevrijdend geheim, 
om voor een ander een woonplaats te zijn. 
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Houden van mensen is warmte en licht: 
elkander tonen je ware gezicht. 
 
 
De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee. 
 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Eerste Testament   Jesaja 5: 1-7 
 
 
Muziek   Wat zijn de goede vruchten   W. Vogel   (1920-2010) 
 
 
‘Er is vaak genoeg gezegd dat Christus opnieuw gekruisigd zou worden indien Hij 
nu terugkwam. Dat is waar, maar men dient er wel wat aan toe te voegen: Hij 
zou nu veroordeeld en gedood worden, omdat datgene wat Hij verkondigde niet 
het christendom zou zijn, maar een krankzinnig onvrome, blasfemische en 
misanthropische overdrijving, een karikatuur van dat milde en ware christendom 
dat thans in de christenheid heerst en waarvan Jezus Christus de stichter is.’ 
 

Soren Kierkengaard: Jezus als dwarsligger 
 
 
Lied   313: 1,3 
 
 
Tweede Testament   Mattheüs 12: 1-8 
 
 
Lied   320: 1,3,4 
 
 
Overweging 
 
 
Lied   967: 1,2 
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BIDDEN EN GEVEN 
 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 

 
 

Stil gebed 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven 
en leidt 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 
 

De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie Diaconale vakantieweken. 
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. 
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U kunt uw 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. 
 

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie augustus’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk augustus’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘1 augustus, kansarme 
kinderen Pretoria’. 
 

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. 
 
 

 
 
Slotlied   418: 1,2,3   allen gaan staan 
 
 
Zegen 
v: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    bij alles wat ons te doen staat, 
    alles wat we beleven mogen, 
    alles wat ons overkomt. 
    Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
    in het leven dat we samen delen, 
    zo kwetsbaar als het is. 
    Mogen wij vandaag 
    voor elkaar een zegen zijn, 
    in ons verschillen en ons gelijken. 
    Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
    Vader, Zoon en heilige Geest. 
a: Amen, amen, amen. 
 
 
Muziek   Air   uit de 3e Orkestsuite   BWV 1068   bew. Basil Ramsey   J.S. Bach 

 


