PROTESTANTSE GEMEENTE ELST
Zomer-Viering Zondag 14 augustus 2022
‘De taal van: muziek’

Chagall: de vioolspeler (1912)
Voorganger: Ds. Jeroen Jeroense
Organist: IJsbrand ter Haar

BEGINNEN
Praeludium et Fuga in g BWV 535 - J.S. Bach (1685-1750)

Oefenen: Lied 914
Welkom – Stilte
Lied 146: 1,4,5 (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,
in de stilte van de ochtend
komen wij voor Uw aangezicht.
A: Wees hier aanwezig en open ons hart.
V: Laat uw liefde resoneren in ons hart.
Help ons de goede toon te vinden.
Om onszelf en de ander recht te doen.
A: Geef ons de moed U te zoeken en te vinden.
Amen
Lied 221: 1,2,3

(allen gaan zitten)

Kyrië
V: Laat ons de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam
prijzen, want zijn liefde heeft geen einde.
Zo bidden wij tezamen:..

Lied 304
De Taal van Muziek
Gebed van de Zondag
Eerste Testament Psalm 150
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Muziek Shalom - T. Hagen (1959)
Tweede Testament Lucas 2: 13-15
Kort interview: de taal van muziek
Muziek Herr Christ, der einig Gotts Sohn (twee verzen) - H. Scheidemann
(1595-1663)
Lied 517: 1,2,3
Overweging
Lied 914 1,2,3
BIDDEN EN GEVEN
Voorbeden
V: zo bidden wij zingend tezamen:
A: acclamatie ‘ubi caritas’
Stil gebed
V: zo bidden wij zingend tezamen:
A: acclamatie ‘ubi caritas’
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
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Inzameling van de gaven
De doelen voor vandaag zijn:
Collecte 1 = Diaconie
KIA: Zending Syrië
Collecte 2 = Kerk
Collecte 3 = Uitgang
De Glind
Uw giften kunt u 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 ’14 augustus +
De Glind’
U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givtapp 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 Lied 655
ZEGEN
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.
A: Amen, amen, amen.
(Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA)
Muziek Toccata over psalm 146 - Jan Zwart (1877-1937)
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