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VOORBEREIDING
Muziek
Stilte
Welkom
Een hartelijk welkom aan iedereen die deze dienst meeviert via
Kerkdienstgemist.nl, het YouTube kanaal van deze kerk of luistert via
kerkomroep.
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.
Aanvangslied Lied 215: 1, 2, 6 en 7
Gebed
Trouwe God,
U die aanwezig is in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
U die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat wij in ieder mens Uw Gelaat
willen zien.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.
Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
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Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Laat opgaan de zon van uw gerechtigheid.
Kyrië

Gloria Lied 864: 1, 2 en 3

HET WOORD
Verhaal voor de kids ‘Ds. Beer en Jussi’
Aansteken licht kinderkerk
Lied 218: 1 t/m 5
Gedicht ‘Parijs’
Ik heb geen antwoorden, zoon, al kan ik veel
verhalen lezen, bloemen en ijsjes maken van klei
en stotterende slangen nadoen om je te laten lachen
ik kan liedjes zingen over poezen die stout zijn
fietsen maken, dingen lijmen
ik weet hoe je het liefst ligt en hoe je in de wereld past
en hoe de dagen zwaar hijgen in mijn nek
hoe we rennen door het bos en eekhoorns zoeken
dennenappels systematisch bekijken
en waar je het allerliefste gekriebeld wordt
ik weet dat allemaal
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ik heb geen antwoorden, zoon
op de wereld die soms pijn heeft, op blauwe plekken
en geweld, maar ik zal je alle woorden leren
die ik ken
dat is geen antwoord, maar een stelling om achter te schuilen
een deken om ons heen
Hanneke van Eijken
Muziek Siciliano (uit Sonata 2 voor fluit en continuo, BWV 1031)
J.S. Bach (1685-1750)
Gedicht ‘Precies goed’
Soms wil je je hoofd op de aarde leggen,
je vuist naar de hemel heffen,
de tranen laten komen en zeggen:
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein
te lief, onaardig,
omdat ik lelijk, eerlijk
direct, poëtisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar,
arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!
En dat de aarde je dan met zachte handen
heel voorzichtig omhoog duwt,
je op de wang kust en fluistert:
het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed.
Babs Gons
Lied 518: 1 en 3
Gesprek met Dirk Faber ‘Wat is waardevol om door te geven?’
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Muziek Andante cantabile (uit strijkkwartet nr. 8) F.J. Haydn (1732-1809)
Schriftlezing Eerste Testament Mattheüs 25: 14-30
Lied 180: 1 t/m 4
Overweging
Lied 863: 1, 3, 4 en 6

GEBEDEN en GAVEN
Voorbeden
v: Zo zingen wij biddend tezamen:

Stil gebed
v: Zo zingen wij biddend tezamen:
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
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Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen
Inzameling van de gaven
Bestemming van de collecten:
1 Dorcas: Moldavië
2 Kerk
3 Schuldhulpmaatje
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.
Uw gift voor collecte 1 graag onder vermelding van ‘diaconie + januari’.
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + januari’.
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’23 januari +
‘schuldhulpmaatje’.
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.
Slotlied 978: 1 en 3
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
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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
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