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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte (allen gaan staan) 
 
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, 13, 14 
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Smeekgebed (allen gaan zitten) 
Afgesloten met: ‘Zo bidden wij U tezamen’ 

 
 
Lofzang uit Lied 305: 1, 2, 3 
 
Verhaal 
 
Samenzang van Alles wordt nieuw II, 28 

 
 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
Zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn. 

 
DE BIJBEL 
 
Gebed van de zondag 
 
Bijbellezing uit Psalm 139 
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Houseband I’ll be there (Jackson Five) 
 

You and I must make a pact 
We must bring salvation back 
Where there is love, I'll be there 
I'll reach out my hand to you 
I'll have faith in all you do 
Just call my name and I'll be there 
 
I'll be there to comfort you 
Build my world of dreams around 
you 
I'm so glad that I found you 
I'll be there with a love that’s strong 
I'll be your strength, I'll keep 
holding on 
 
Let me fill your heart with joy and 
laughter 
Togetherness, well that's all I'm 
after 
Whenever you need me, I'll be 
there 
 
I'll be there to comfort you 
Build my world of dreams around 
you 
I'm so glad that I found you 
I'll be there with a love that’s strong 
I'll be your strength, I'll keep 
holding on 
 
If you should ever find someone 
new 
I know he'd better be good to you 
'Cause if he doesn't, I'll be there 
 

Jij en ik moeten een pact sluiten 
We moeten verlossing terugbrengen 
Waar liefde is, zal ik zijn 
Ik zal mijn hand naar je uitstrekken 
Ik zal vertrouwen hebben in alles 
wat je doet 
Roep mijn naam en ik zal er zijn 
 
Ik zal er zijn om je te troosten 
Bouw mijn wereld van dromen om 
je heen 
Ik ben zo blij dat ik je heb gevonden 
Ik zal er zijn met een liefde die sterk 
is 
Ik zal je kracht zijn, ik blijf volhouden 
 
Laat me je hart vullen met vreugde 
en gelach 
Saamhorigheid, nou dat is alles wat 
ik zoek 
Wanneer je me nodig hebt, ik zal er 
zijn 
 
Ik zal er zijn om je te troosten 
Bouw mijn wereld van dromen om 
je heen 
Ik ben zo blij dat ik je heb gevonden 
Ik zal er zijn met een liefde die sterk 
is 
Ik zal je kracht zijn, ik blijf volhouden 
 
Als je ooit iemand nieuw zou vinden 
Ik weet dat hij maar beter goed voor 
je kan zijn 
Want als hij dat niet doet, zal ik er 
zijn  
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Bijbellezing uit Marcus 9: 33-37 
 
Samenzang van Lied 1009: 1, 2, 3 
 
Overweging 
 
Houseband Het Dorp (Wim Sonneveld) 
 
Tekst Ik zeg … 
 
ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
Acclamatie uit Lied 368j: Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk! 
 
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - onze vader 
 
Inzameling van de gaven  
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Het Kruispunt in Arnhem  
Collecte 2 = Kerk Eigen kerkelijke gemeente. 
Collecte 3 = Uitgang Vredeszondag, PAX 
 
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 + september’. 
Is uw gift voor collecte 2,  
dan graag onder vermelding van ‘kerk + september’. 
Is uw gift voor collecte 3,  
dan graag onder vermelding van ’19 september, PAX’. 
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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. 
 

 
Orgelspel Jean Langlais: Chant de la Paix (Lied van de Vrede) 
 
Slotlied uit Lied 1014: 1, 2, 3, 4, 5  (allen gaan staan) 
 
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. 
 
Na de viering bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in  
De Ruimte, Sint Maartenstraat 32, Elst, aan de overzijde van de straat aan de 
noordkant van de kerk. 


