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VOORBEREIDING 
 
 
Orgelspel voor de dienst   Twee bewerkingen van 'Herzlich lieb hab ich dich,  

      o Herr' | Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Lied   275 
 
 
allen gaan staan 
 
 
Groet en bemoediging 
v: De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a: Ook met u zal Hij zijn. 
v: Onze hulp en verwachting is 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: God, wees met ons bij dag en in de nacht. 
a: Schenk ons geloof en hoop en liefde. 
v: Troost ons met de liefde van uw Zoon. 
a: Wees met ons op de weg die wij gaan met hem. 
v: Beziel ons met uw Geest en geef ons moed. 
a: Open ons naar U en breng ons bij elkaar. 
    Amen 
 
 
Lied   131: 1, 2, 3 
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Kyrie   allen gaan zitten 
Gebed …………… 
Wij roepen de Heer aan om ontferming voor de nood van de wereld 
en prijzen zijn Naam want zijn liefde heeft geen einde 
en samen bidden wij: 

 
 
 
Lied   1001 
 
 
 
HET WOORD 
 
 
De kinderen  
 
 
Kinderlied   2x gezongen 

melodie Nico Verrips 
 
 
De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee. 
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Gebed van de zondag 
 
 
Bijbellezing   Jacobus 2: 8 en 12 - 14 
 
 
Lied   973: 1, 2, 3 
 
 
Bijbellezing   1 Korinthe 13 
 
 
Lied   973: 4 
 
 
Bijbellezing   Psalm 131   in de vertaling van Ida Gerhardt 
 
Heer, niet verheft zich mijn hart,  
mijn ogen vermeten zich niet.  
Ik begeef mij niet in wat te groot is,  
te wonderbaarlijk voor mij. 
 
Neen, ik liet bedaren, verstillen mijn ziel 
als een kind bij zijn moeder geborgen;  
als dat kind zo voel ik mijn ziel. 
 
Dat Israël wachte de Heer  
van thans tot in eeuwigheid. 
 
 
Lied   528: 1, 2, 3 
 
 
Onze godsdienst   gedicht van Szeslaw Milosz (1911-2004) 
 
Onze godsdienst putten we uit ons erbarmen met de mensen. 
Ze zijn te zwak om te leven zonder goddelijk ontfermen. 
Te zwak om het knarsend draaien van de helse wielen aan te horen. 
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Wie van ons kan zich verzoenen met een heelal zonder 
een stem van mededogen, erbarmen of begrip? 
 
Mens-zijn wil zeggen: volkomen vreemdheid te midden van de sterren. 
 
Dat is voldoende reden om samen met anderen 
heiligdommen op te richten 
van onvoorstelbare barmhartigheid. 
 
 
Lied   528: 4, 5 
 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
 
Dankgebed en voorbeden  
Acclamatie: 

 
 
 
Stil gebed   en 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 
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 
Collecte 1 = Noodfonds Betuwe 
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = KIA: Herstelfonds kerk Syrië 
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 + februari’. 
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + februari’. 
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’19 februari + KIA: Kerk 
Syrië’. 
 
 
Slotlied   791 
 
 
Zegen 
v: Naar huis en de wereld gaan we in 
    om voor de ander een naaste te zijn. 
    We geloven dat God met ons zal zijn 
    we gaan op de weg die Jezus ging 
    we bidden dat de Geest bij ons zal zijn 
    en we gaan met de zegen van God: 
    De Eeuwige zal je zegenen en behoeden 
    de Barmhartige zal je toelachen en je genadig zijn 
    de Levende zal naar je omzien en je vrede schenken. 
a: Amen, amen, amen. 
 
 
Muziek    Uit Concerto I in G-dur 'Allegro' | Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 


