PROTESTANTSE GEMEENTE ELST
15 mei 2022
‘Ik ben niet arm, ik ben rijk’

voorganger: ds. Jeroen Jeroense
organist: Dirk Luijmes
m.m.v.: Houseband
Diaconie
Kinderkerk
Monique
Marieke

BEGINNEN

Muziek

Welkom

Stilte

Lied 216: 1,2 (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: Hier zijn wij God,
help ons de juiste toon te vinden
om U lof toe brengen.
a: Schenk ons geloof in vrede.
v: Hier zijn wij God,
schenk de adem van Uw Geest
om van ons geloof te getuigen.
a: Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde.
Amen

Lied 216: 3 (allen gaan zitten)
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Kyrië-Gebed
Eeuwige
We kunnen u niet domweg bidden,
om een eind te maken aan de hongersnood
want U hebt ons de middelen gegeven
om de hele wereld van voedsel te voorzien
als we er maar wijs gebruik van maken.
Eeuwige
We kunnen u niet domweg bidden,
om vooroordelen uit te roeien
want U hebt ons al ogen gegeven
om in ieder mens het goede te zien
als we er maar een juist gebruik van maken.
Eeuwige
We kunnen u niet domweg bidden,
om een einde te maken aan de wanhoop
want U hebt ons de macht al gegeven
om armoede op te ruimen
en weer hoop te schenken
als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.
Daarom bidden we U in plaats daarvan,
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden
om te zijn, in plaats van te willen hebben.
Zo bidden wij zingend tezamen:

Gloria Lied 304

LEZEN EN LEREN
Woord voor de kinderen Ds. Beer en Yssi spelen met ‘waardeloos materiaal’
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Kinderlied ‘De Heer zal als een herder voor mij zorgen’

De Heer zal als een herder mij omgeven,
Hij leidt mij op het rechte pad.
De Heer zal als een herder mij omgeven,
Hij waakt over mijn leven.

De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee.

Gebed van de zondag

Eerste Testament Leviticus 19: 9-10
‘Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de
akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven
plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is
gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de
HEER, jullie God.’

Lied 981: 1,2
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Tweede Testament Mattheüs 25: 35-40
“Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij
te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie
kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie
kwamen naar Mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer,
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te
drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen,
U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” En de koning zal hun
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Lied 841: 1,2,4

Interview ‘Ik ben niet arm, ik ben rijk’
-Monique
-Muziek
-Marieke

Houseband ‘De woede van de armoede’ Frank Boeijen
Je zag het in de ogen
In de blik van de bedelaars
In de zweren van de kreupelen
De woede van de armoede
In de schreeuw van de moeder
In de schaamte van de vader
In het verzet van de zoon
De woede van de armoede
De woede van de armoede, doe je ogen dicht
De woede van de armoede, is geen gezicht
De woede van de armoede, wat kun je doen
De woede van de armoede
In het gejank van de honden
In de modder in de straten
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Aan de rand van de stad
De woede van de armoede
In het onrecht in de wereld
In de angst van de toerist
In het gevoel van de getuige
De woede van de armoede
De woede van de armoede, doe je ogen dicht
De woede van de armoede, is geen gezicht
De woede van de armoede, wat kun je doen
De woede van de armoede
In de machteloosheid
In de uitzichtloosheid
In de last van het verleden
De woede van de armoede
In het verzet van de strijder
In de wraak van de tiran
In naam van God
De woede van de armoede
De woede van de armoede, doe je ogen dicht
De woede van de armoede, is geen gezicht
De woede van de armoede, wat kun je doen
De woede van de armoede

Overweging

Lied 718

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden
v: Zo bidden wij zingend tezamen:
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Stil gebed
v: Zo bidden wij zingend 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.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen

Inzameling van de gaven
De doelen voor vandaag zijn:
Collecte 1 = Diaconie Belize-project
Collecte 2 = Kerk
Eigen kerkelijke gemeente
Collecte 3 = Uitgang
Stichting Leergeld Oost Betuwe
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.
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Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding
van ‘diaconie + mei .
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding
van ‘kerk + mei’.
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding
van ’15 mei + ‘Stichting Leergeld’.
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.

De kinderen komen terug in de kerk en vertellen wat ze gemaakt/gedaan
hebben.

Slotlied 423

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.

Nazit in De Ruimte en Sint Maartenshof!
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