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19 maart 2023 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

Orgelspel  
 

Woord en welkom   door de ouderling van dienst  
 

Moment van stilte 
 

Handdruk of buiging   door de ouderling van dienst  
 

Samenzang   Psalm 84 coupletten 1 en 4   staande 
 

Drempelgebed  
v: God, we zijn bij elkaar  
    op zoek naar stilte en rust, 
    naar leven en liefde, 
    naar onszelf, naar elkaar en naar U. 
g: GOD LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN,  
    WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT. 
 
Groet en bemoediging 
v: Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
v: Genade zij U en vrede van God onze Vader 
    en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. 
g: AMEN. 
 

Samenzang   Psalm 84 couplet 6   staande 
 

Korte inleiding op de dienst 
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Kyrië   elke intentie wordt afgesloten met: 
v: ... zo zingen wij biddend:  

  
 

Verhaal voor de kinderen   de kinderen komen naar voren 
 

Samenzang   projectlied van de kinderen 
 

 
 

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. 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Gebed bij het openen van de Schriften 
 

Oudtestamentische lezing   Psalm 23 
 

Samenzang   Lied 276 coupletten 1, 2 en 3 
 

Evangelielezing   Johannes 6: 1-15 
 

Acclamatie   Lied 339 a 

 
 

 
Overweging | Verkondiging 
 

Orgelspel | Muzikaal intermezzo  
 

Geloofsbelijdenis 
 

Samenzang   Lied 802 coupletten 1, 4 en 5 
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DIENST VAN DE GAVEN EN DE GEBEDEN  
 

Voorbeden afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader 
elke intentie wordt besloten met:  
v: ... zo bidden wij samen:

 
 

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 = Mercy ships 
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 + maart’. 
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + maart’. 
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’19 maart + Mercy ships’. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.van-haselen.nl/diensten_ton/9_na_trinitatis_17-8-2014_lutherse_kerk_zeist.html&psig=AOvVaw31KtMDTe4bSHQrjInKuhK9&ust=1601058183682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjtztS0guwCFQAAAAAdAAAAABAI
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Vredegroet 
v: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
    ‘Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef Ik u’,  
    let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk;  
    vervul uw belofte:  
    geef vrede in uw naam en maak ons één.  
    Gij, die leeft in eeuwigheid.  
g: Amen.  
v: De vrede des Heren zij altijd met u.  
g: En met uw geest.  
v: Wenst elkaar de vrede. 
g: Geef elkaar de hand (of een blik en knik)…. 
 

Slotlied   Lied 415 coupletten 1, 2 en 3   staande 
 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 

Wegzending en zegen   2 Korintiërs 13: 13 
 
Gaat heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer en 
ontvangt de zegen. 
 
v: De vrede en de genade van de Heer Jezus Christus 
    die alle begrip te boven gaat 
    en de liefde van God 
    en de gemeenschap van de Heilige Geest 
    zal uw harten en uw gedachten bewaren,  
    totdat Jezus weerkomt. 
g: Amen. Amen. Amen.  
 

Orgelspel  
 
 


