
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST 
 

9 oktober 2022 
 
 

 
‘Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben’ 

 
 
 

Voorganger: Ds. Jeroen Jeroense 
Organist: Jaap Jansma 
Violist : Gerburg Frenzel 
 
BEGINNEN 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 

Stilte 
 
Lied 212: 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 
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Drempelgebed 
V: Eeuwige 
U bent voor ons het levende brood 
Voedsel voor lichaam en ziel 
A: Maak ons leven voedzaam 
V: Eeuwige, 

U bent voor ons het levende water 
Bron voor lichaam en ziel. 
A: Leer ons te delen van Uw gaven 
V: Eeuwige 
U bent voor ons het licht van de wereld 
Licht voor onze ogen 
A: Amen 
 
Lied 212: 3 
 

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 zingend tezamen: 

 
Gloria 
 
Lied  304 
 
LEREN EN LEZEN 
 

Woord voor de kinderen 
 
Kinderlied   ‘De Heer zal als een herder voor je zorgen’
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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 Heer zal als een herder voor mij zorgen, 

Hij zet zijn leven voor mij in. 
De Heer zal als een herder voor mij zorgen, 
ik ben niet bang voor morgen. 

Kinderen nemen het Paas-licht mee naar de eigen ruimte 
 
Gebed van de Zondag 
 
Eerste Testament: Exodus 16: 31-35 
 
Lied: 704: 1,2 

Herman de Coninck 

o ik weet het niet 

o ,ik weet het niet, 
maar besta, wees mooi. 
zeg: kijk, een vogel  
en leer me de vogel zien  
zeg: het leven is een brood  
om in te bijten en de appels zien rood  
van plezier, en nog, en nog, zeg iets. 
leer me huilen, en als ik huil  

leer me zeggen: het is niets. 
 
Muziek: Gerburg en Jaap – Allegro van Giocomo Ferronatie 
 
Tweede Testament:  Johannes 6: 41-51 
 
Lied: 981: 1,2,4 
 
Overweging 
 
Muziek: Gerburg en Jaap – Adagio van J.S. Bach uit vioolconcert E major 

 
Lied: 687: 1,3 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 
Voorbeden 
V: Zo bidden wij zingend tezamen: 

acclamati:‘ubi caritas’ 
 
Stil gebed  
 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 

 
De doelen voor vandaag zijn: 
Collecte 1 = Diaconie    KIA: Lutherse broederkerk Kameroen 
Collecte 2 = Kerk            Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = Uitgang      Trees for all 
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.  
 

Muziek: Gerburg en Jaap – Allegro van Filippo Rosa 
 
Lied: 978: 1,2 
 
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. 
 
 


