
Lux Mundi    
zondag12 januari 2014 

 
 

Gereformeerde kerk/ Protestantse gemeente “Lux Mundi” 
te Lexmond 

 
26 december 1888                        26 december 2013                            

 
 

In deze dienst staan we stil bij het 125-jarig jubileum van onze geloofsgemeenschap. 
 

“Elke nieuwe generatie” 
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Lied voor de dienst 216 
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
 
Welkom en mededelingen 
 
Dienst van de voorbereiding 
 
Aanvangspsalm 89:1 
 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 



Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.  
 
Kyrië, afgewisseld met gezongen responsie 367d 

 
 
Loflied 305 

 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
Jubileumfilm 
 
Dienst van het Woord 



 
Gebed om de opening van het woord 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
De kinderen van groep A en B gaan naar de kindernevendienst. 
 
Lezing Psalm 78,1-7 
1 Een kunstig lied van Asaf.  
 
Luister, mijn volk, naar wat ik leer,  
hoor de woorden uit mijn mond.  
2 Ik open mijn mond voor een wijze les,  
spreek uit wat sinds lang verborgen is.  
3 Wij hebben het gehoord, wij weten het,  
onze ouders hebben het ons verteld.  
 
4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden,  
wij zullen aan het komend geslacht vertellen  
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,  
van de wonderen die hij heeft gedaan.  
 
5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob  
en kondigde in Israël een wet af.  
Onze voorouders gaf hij de opdracht  
die aan hun kinderen te leren.  
6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten,  
en zij die nog geboren moesten worden,  
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.  
 
7 Dan zouden zij op God vertrouwen,  
Gods grote daden niet vergeten  
en zich richten naar zijn geboden.  
 
Zingen 90a:1,2,3 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
Lezing Romeinen 8,14-17 
14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de 
Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen 
om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest 
zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we 



ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij 
moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. 
 
Zingen 970:1,3,5 
 

 
 
Gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, 
één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
  
Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 
 
Verkondiging “Elke nieuwe generatie” 
 
Zingen 968:1,2,5 
 
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 



één brood is aller spijs. 
 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
Zingen “Dit is m'n hand en dat m’n voet” 
 
Dit is m'n hand en dat m’n voet. 
'k Heb ze allebei nodig. 
Waar moet ik heen als één het niet doet? 
Niets is er overbodig. 
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen. 
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen. 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel. 
Alles is nodig, niets teveel. 
Alles is nodig, niets teveel. 
 
M'n hand kan niet zeggen tegen m’n voet: 
Ik heb jou niet nodig. 
Stel je ‘s voor dan ging het niet goed. 
Niets is er overbodig. 
Want al kan ik met m'n handen ballen, 
zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen. 
Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar. 
Alles is nodig, voor elkaar. 
Alles is nodig, voor elkaar. 
 
“Dit is de wereld”  
Gezongen door het vroegere Lexmonds jeugdkoor van onze kerk. 
] 
 
Dienst van de gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbede, stil gebed en gezamenlijk ‘onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied 971  
 
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
 



Kinderen van éénzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd, 
breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar. 
 
God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 
 
Zegen, beantwoord met een gezongen ‘amen’. 
 


