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VOOR DE DIENST 
 

Collecten 
 
De 1e collecte is bestemd voor de kerk 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk 
 
U kunt uw gift overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.  
 
U kunt uw gift voor de eerste collecte over te maken op:  
NL03 RABO 0336 0039 27 tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: 
collecte 1 zondag 2 mei.  
U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op:  
NL24 RABO 0154 1505 68 tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: 
collecte 2 zondag 2 mei.  
 
U kunt collectebonnen in een envelop te doen en erop (of er in) te schrijven voor welk doel u 
geeft. De envelop stopt u dan in de brievenbus aan de Kortenhoevenseweg 36 in Lexmond. 
 
Diaconie Lux Mundi 
 
  



INTREDE 
 
Orgelmuziek  
 
Lied voor de dienst NLB 216: 1 t/m 3 (cantorij) 
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingen de 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 mij leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Een woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied Psalm 98: 1 en 2 (nieuwe psalmberijming) (cantorij) 
 
De gemeente gaat staan 
 

 

 
 



 

 
 
VOORBEREIDING 
 
Aan het licht van de Paaskaars wordt de tafelkaars ontstoken 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en Groet  
 
NLB 195 (cantorij) 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
De gemeente gaat zitten 
 
Inleiding  
 
NLB 281: 1, 2, 7, 10 (cantorij) 
 
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
Verschijn ons als de dageraad, 
Gij Zon, die ons te wachten staat: Kyrie eleison! 
 
Doorbreek de ban van ons gemis 
met licht dat niet te doven is: Kyrie eleison! 
 
Wij vragen vrede voor elkaar. 
Wanneer maakt Gij ons bidden waar: Kyrie eleison! 



De 10 Geboden  
 
Gebed om vergeving en vernieuwing  
 
NLB 867: 1 en 2 (cantorij) 
 
Looft overal, looft al wat adem heeft, 
looft God die leeft. 
De aard' is niet zo wijd, 
of God wordt lof bereid, 
zo hoog de hemel niet 
of daarheen reikt het lied. 
Looft overal, looft al wat adem heeft, 
looft God die leeft. 
 
Looft overal, looft al wat adem heeft, 
looft God die leeft. 
De kerk zingt schoon en luid 
het lied dat niemand stuit, 
het hart is 't bovenal, 
dat eeuwig zingen zal. 
Looft overal, looft al wat adem heeft, 
looft God die leeft. 
 
DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het Licht mee. 
 
Schriftlezing uit het Nieuwe Testament Johannes 21: 1-14  
 
Hemelhoog 386: 1 en 2 (cantorij) 

 
 

 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
Schriftlezing uit het Nieuwe Testament Johannes 21: 15-19  
 



Hemelhoog 386: 3 t/m 5 (cantorij) 
 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Verkondiging  
 
NLB 649: 1 t/m 7 (cantorij) 
 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
 
O Heer, heb mededogen. 
Vraag toch niet weer. Gij weet 
dat ik U steeds verloochen, 
dat ik U steeds vergeet. 
O Heer, heb mededogen. 
 
Gij vraagt ten tweeden male. 
Gij, Herder, spreekt zo zacht 
van schapen die verdwalen 
en kermen in de nacht. 
Gij vraagt ten tweeden male. 
 
Heer, blijf mij niet ontroeren. 
Ik stond wel voor U klaar, 
als ik een zwaard mocht voeren; 
maar dit is mij te zwaar. 
Heer, blijf mij niet ontroeren. 
 
Ten derden male vraagt Gij. 
Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 
begraaft ze in uw graf. 
Ten derden male vraagt Gij. 
 
  



Gij weet toch alles, Here. 
Ik heb U lief. Gij weet: 
liefde zal mij verteren, 
zelfs als ik U vergeet. 
Gij weet toch alles, Here. 
 
O Heer, vraag altijd verder. 
Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag altijd verder. 
 
De kinderen komen terug van hun dienst 
 
Kinderlied ‘De Goede Herder’ (opname) 
 
Er was eens een schaapje, dat liep zomaar rond. 
Het dacht dat het zelf wel zijn weggetje vond. 
Opeens liep het schaapje verdwaald en alleen, 
De zon ging al onder, waar moest het nu heen. 
 
Refrein: 
Ik zoek de goede herder, 
Ik zoek hem overal 
Ik zoek de goede herder, 
Die weet, die weet mijn stal. 
 
De herder staat binnen, hij telt en hij telt, 
Er waren er honderd bij hem op het veld, 
Ik mis nog een schaapje het is er niet bij 
Toch liepen we samen naar ginds op de hei. 
 
Refrein 
 
Hij zoekt in de struiken misschien zit het klem 
Hij roept in het donker, misschien hoort het hem 
Hij vind het verloren en draagt het naar huis, 
Zo zijn alle honderd gelukkig weer thuis. 
 
Refrein 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed & voorbede, Stil Gebed, Onze Vader  
 
Uitnodiging Viering Heilig Avondmaal 9 mei a.s.  
 
  



Slotlied 871: 1, 2, 4 (cantorij) 
 
Gemeente gaat staan 
 
Jezus zal heersen waar de zon, 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
Het lied in alle talen zal, 
zijn liefde lover overal 
en uit de kindermond ontspringt, 
de lofzang die Zijn naam omringt. 
 
Laat loven al wat adem heeft, 
de Koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin, 
stem met het lied der englen in. 
 
Zegen  
 
Beantwoord met gezongen amen (cantorij) 
 
Orgelbewerking NLB 708 (Wilhelmus)  
 
Na afloop van orgelspel verlaten we de kerkzaal. 
 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd. 
 
Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft 
verlaten. De achterste rijen eerst; opvolgend naar voor. 
 
Wilt u buiten nog napraten? Doe dat dan op voldoende afstand van de uitgang en van elkaar. 
 
Heel hartelijk dank. 


