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BEGINNEN 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Aanvangslied   208: 1 en 2 koor, 3 en 4 allen   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, Uw kinderen. 
    Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld,  
    soms zijn we elkaar kwijt. 
a: Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde. 
    Amen  
 
Lied   91: 1 koor, 2 allen 
 
allen gaan zitten 
 
Kyrië 
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. 
    Zo bidden wij allen tezamen:  
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LEREN en LEZEN 
 
Woord voor de kinderen 
 
Projectlied 

 

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.   
Kom met geluk en kom ook met je vragen.  
God wijst de weg in deze veertig dagen.   
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!  

 
De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee. 
 
Gebed van de zondag 
 
Gedicht   Bestaan 
 

Nochtans belijd ik  
dat ik, tegen de klippen op,  
uiteindelijk in Hem geloof.  
Zijn grootste en finale wapenfeit:  
Hij is er niet.  
Hij is alomvattende  
afwezigheid.  
Erg is dat niet.  
Ik ben er evenmin.  
Dat schept een band.  
In Zijn voldongen vacuüm  
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houdt Hij zich uit de aard der zaak  
en uit principe blind en doof.  
Dat is verdrietig:  
men verlangt naar Hem.  
Toch is Hij hier.  
Dagelijks staat Hij in mij op.  
Men ziet dat niet.  
Ik kan daar niets aan doen.  
Het is Gods rotstreek in een notendop. 
 

Joost Zwagerman 
 
Lied   843: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Tweede Testament   Mattheüs 4: 1-11 
 
Lied   539: 1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 en 5 allen 
 
Overweging 
 
G-Noot   Don’t be afraid 
 

And Jesus said: Don't be afraid - 
I'v come to turn your fear to hope, 
I've come to take you through the deep, 
to be your friend until the end, 
to let your troubled heart find sleep. 
 

And Jesus said: Don't be afraid - 
I know your emptiness and grief, 
I hear your words of unbelief, 
but if you will, I'll heal your soul 
and give your doubting heart relief. 
 

And Jesus said: Don't be afraid - 
I am the Way, I am the Light, 
I am the Truth that hold you tight, 
and in God's home you have a room, 
a place of welcom and delight. 
 

Tekst: Shirley Erena Murra (1931) 
Muziek: Jillian Bray, arr. IJsbrand ter Haar 
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BIDDEN EN GEVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 

 
 
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 
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Inzameling van de gaven 
Collecte 1 = Noodfonds Betuwe 
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = Sint Maartenshof 
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 ’26 februari + Sint 
Maartenshof’. 
 
Slotlied   538: 1 allen, 2 koor, 3 en 4 allen 
 
Zegen 
v: God zend ons nu dan op weg 
    als mensen die geloven, 
    die banden kunnen smeden, 
    die grenzen overschrijden, 
    die mildheid kunnen brengen, 
    die troosten en nabij zijn, 
    die vreugde kunnen geven, 
    die broeder en zuster durven zijn. 
    Zend ons dan nu op weg 
    als mensen die vertrouwen, 
    de toekomst tegemoet. 
a: Amen, amen, amen. 
 


