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VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn. 
a: De Heer zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
v: Wij zoeken hier uw aangezicht. 
a: God, houdt uw oog op ons gericht. 
v: Dat ieder die zich tot u wendt 
a: de gloed van uw genade kent, 
v: neem ons bij uw hand 
a: en help ons dat we samen verder gaan op uw weg. 
v: Gedenk uw ontferming, God 
a: uw liefde de eeuwen door.  
    Amen 
 
Aanvangslied   Psalm 100: 1,2,3,4 
 
Kyrië 
v: Zo bidden wij tezamen: 

 
 
Lied   280: 1,2,3,4,5 
 
Woord voor de kinderen 
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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!  

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing   Exodus 24, 12-18 
 
Lied   313: 1 en 5 
 
Schriftlezing   Matteus 17, 1-9 
 
Lied   545: 1,2,3,4,5 
 
Verkondiging 
 
Muziek 
 
Lied   213: 1,3,5 
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Voorbeden 
v: ……… zo bidden wij zingend tezamen:  

 
 
Stil gebed 
 
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 
 
Inzameling van de gaven 
Collecte 1 = KiA: Straatkinderen Indonesië 
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = Hulphond Nederland 
Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van 
de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Elst.  
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In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag. 
Uw gift voor collecte 1 graag onder vermelding van ‘diaconie + maart’. 
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + maart’. 
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’5 maart + Hulphond’. 
 
Slotlied   971: 1,2,3 
 
Zegen 
a: Amen, amen, amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze dienst herdenken we dat de gerestaureerde kerk op 7 maart 1953 weer in 
gebruik is genomen en wij tot op de dag van vandaag hier kerken. 
 
Een lied bij de ingebruikname toen:  
Gezang 273 uit de Hervormde bundel (melodie ps 68).  
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1 Onz’ eerste toon vermeld’ uw eer, 
   O driewerf heilig God en Heer, 
   Die zetelt in den hoogen! 
   Het offer onzer dankbaarheid, 
   Door uw gemeent’ U toebereid, 
   Zij kostlijk in uw’ oogen! 
   Dit huis werd U ter eer gesticht, 
   Opdat G’ er met uw liefd’ en licht 
   Zoudt wonen in ons midden. 
   Zie, Vader! hier uw kindren zaâm; 
   Wij wijden ’t huis aan uwen naam, 
   Wij juichen en aanbidden. 
 
2 Hoe staat in ’t ontoeganklijk licht 
   Niet ’s Vaders woning opgerigt, 
   Die woonplaats van den Heere? 
   bouwt het zondig kroost der aard 
   Een woning, d’ Allerhoogste waard, 
   Een tempel Hem ter eere? 
   Juicht allen! aller heemlen Heer 
   Buigt liefdrijk zich tot d’ aarde neêr 
   En antwoordt op de bede, 
   Die opstijgt op dit plegtig feest: 
   „Hier wil Ik wonen met mijn Geest, 
   Hier schenk Ik u mijn vrede”! 
 
3 Dank, Vader! voor dat heilrijk woord! 
   Het word’ er steeds door ons gehoord, 
   Zoo dikwijls G’ ons ziet naadren! 
   Bewaak deez’ woning van omhoog; 
   Sla steeds op ons uw vriendlijk oog, 
   Wanneer wij hier vergaardren. 
   Uw woord breng’ licht en troost en kracht 
   Aan elk, die hier uw zegen wacht; 
   En ’t huis, hier thans verrezen, 
   Moog velen, tot in later tijd, 
   Een woning, aan uw eer gewijd, 
   Een poort des hemels wezen! 
 


