PROTESTANTSE GEMEENTE ELST
ORDE VAN DIENST
zondag 29 mei 2022
zevende zondag van Pasen

Voorganger: ds. Dick Snijders
Organist:
Jaap Jansma
VOORBEREIDING
Orgelspel voor de dienst Psalm 47 Martien de Vos ( 1995 )
-Allegro -Adagio -Cantabile
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:
Bij U, God, schuilen wij,
neem uw beschutting niet weg.
a:
Maak ons vrij en doe ons recht.
v:
Wees voor ons een rots, een toevlucht,
a:
een houvast in de tijd.
v:
Wees onze gids, blijf ons nabij.
a:
Ga ons voor op de goede weg
met U en met elkaar.
Amen.
Aanvangspsalm uit Lied 47: 1, 2, 3
Smeekgebed (allen gaan zitten)
Afgesloten met: ‘Zo bidden wij U tezamen’

Lofzang uit Lied 413: 1, 2, 3
Verhaal
Samenzang van Alles wordt nieuw II, 28
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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 wij nog maar klein, God wil onze Vader zijn.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Bijbellezing uit Ruth 1
Samenzang van Lied 816: 1, 2, 3, 4
Bijbellezing uit Johannes 14: 15-21
Samenzang van Lied 850: 1, 3, 5
Overweging
Orgelspel Uit: Two summer sketches Reverie Dick Sanderman ( 1956 )
Samenzang van Lied 419: 1, 2, 3
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
Acclamatie uit Lied 368f: God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.
Stil gebed (2 minuten) - acclamatie - 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
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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
De Kleine Wereld
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 + 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 ’29 mei + Kleine
Wereld’.
Slotlied uit Lied 823: 1, 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.
Orgelspel Uit: Das Husumer Orgelbuch von 1758
-Concerto in G Chr. W. Druckenmuller (1687 – 1741 )
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