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COLLECTEINFORMATIE 

Diaconaat Nederland – Het vakantiebureau  

Het vakantiebureau wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. In de jaren 60 en 

70 ontstond het idee om vakanties te organiseren voor ouderen en gehandicapten, verschillende 

kerken pakten dit samen op en bouwden een aangepaste accommodatie. Inmiddels is dit uitgegroeid 

tot het vakantiebureau. In de loop van de jaren is het aantal doelgroepen van hetvakantiebureau.nl 

uitgebreider geworden. Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook 

worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen, voor 

mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, gezinnen die leven op bijstandsniveau, 

voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie  

De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 

 

1) U kunt uw gift nu geven via de collectezakken. 

2) U kunt uw gift voor de eerste collecte over te maken op: NL15 RABO 0336 0800 50 tnv 

Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 19 maart. 

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 19 maart. 

3) U kunt uw gift ook overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.  

 

 

 

 

 

  



INTREDE 

Lied van de zondag: NLB 600, vers 1, 2 en 3  

Binnenkomst kerkenraad en voorganger 

Welkom door ouderling van dienst 

Intredelied: Psalm 122, vers 1 en 2  

De gemeente gaat staan voor de intochtspsalm. 

Aansteken van de tafelkaars 

Moment van stilte 

Bemoediging en Groet 

Vervolg intredelied: Psalm 122, vers 3 

KYRIE EN GLORIA 

Woord ter inleiding  

Smeekgebed 

V: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en vanwege ons 
menselijk tekort (….). Daarom roepen wij: 

 
G: NLB 299e (alleen het Kyrië): 
 Heer, ontferm u, Heer, ontferm u, 

Christus, ontferm u, Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons. 

Woord van levensrichting: Mattheüs 7, vers 1 t/m 5 

DIENST VAN HET WOORD   

Gebed om de opening van het Woord 

Moment met de kinderen – Veertigdagentijdproject ‘Verander je mee?’  
 
Projectlied (melodie NLB 536) 
 

 
 
2.  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 hun eigen dienst en nemen het licht van de Paaskaars mee. 



Schriftlezing: Exodus 24, vers 12 t/m 18 (lector) 

Lied: Psalm 99, vers 1, 5, 6, 8 

Schriftlezing: Mattheüs 17, vers 1 t/m 9 (voorganger) 

Lied: NLB 333 (2x) 

Uitleg en verkondiging      

Lied: NLB 544, vers 1, 2, 5 

Onder het naspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst. 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Dienst van de gaven 

De ZWO geeft een toelichting op de collecte. 

Dienst van de gebeden 

Lofprijzing, voorbeden en stil gebed. 

V:  De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie is Hem geloven en Hem liefhebben. Wij nodigen u als 
dienaren van Jezus Christus om dankbaar en gelovig met de lofzang in te stemmen en brood 
en wijn uit zijn hand te ontvangen.  

 Vrede met u allen!  

G:  Vrede ook met u!  

Lied: NLB 566, vers 1, 4, 5 en 6  

V:  Wij heffen onze harten omhoog en danken God voor alles wat Hij heeft gedaan.  

 God, onze Vader, U hebt ons hier samengeroepen. U wilt bij ons zijn.  

 Er is veel waarvoor wij U willen danken: voor het licht in onze ogen, voor de mensen om ons 
heen, voor de wereld die uw schepping is. Er kan veel met mensen gebeuren en er is veel dat 
wij niet kunnen begrijpen. Maar wij vertrouwen U op uw woord: U zult ons niet verlaten.  

 Wij danken U voor Jezus, uw Zoon. Hij gaf zijn liefde door. Hij liet ons voelen hoe dicht U bij 
ons bent. Hij gaf zichzelf aan mensen en bleef trouw aan U en aan ons tot in zijn dood aan het 
kruis. Maar U hebt Hem doen herleven en Hem een erenaam gegeven. Daarom zingen wij 
een loflied voor U.  

Lied: Heilig, heilig, heilig  

 



V:  Op dit moment zijn wij hier samen rondom deze tafel om te doen wat Jezus ons heeft 
voorgedaan. Want op de avond voordat Hij ging sterven was Hij voor de laatste keer samen 
met zijn vrienden. Hij nam een brood, dankte er voor, brak het, gaf het hun en zei:  

 Dit is mijn lichaam voor U. Doe dit om Mij te gedenken.  

 En toen ze gegeten hadden, nam Hij een beker met wijn, dankte opnieuw, gaf die aan zijn 
vrienden en zei:  

 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot 
vergeving van zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken.  

 Zo willen we dankbaar gedenken wat Jezus deed. Hij is in ons midden met zijn leven, zijn 
lijden, zijn dood en zijn opstanding.  

Lied:  Al wij dan eten van dit brood  

 

V:  Heer, geef uw Geest van liefde aan ons allemaal. Dan zullen wij samen één gemeente zijn, 
mensen die willen delen van wat U geeft, die opkomen voor hen die onrecht lijden en gebrek, 
die in uw Naam trouw willen zijn aan de mensen. Zo zal de stad van de vrede dichterbij 
komen.  

 Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons heeft gegeven.  

Onze Vader  

Lied: Lam Gods  

 

Uitdelingswoorden  

V:  Het brood dat wij breken is het lichaam van Christus voor u gegeven.  

 De beker die wij delen is gemeenschap met het bloed van Christus voor u vergoten.  

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we: NLB 575  

Orgelmuziek  

Dankgebed 



WEGZENDING EN ZEGEN  

Slotlied: NLB 543      
 
Tijdens het voorspel van het slotlied mogen de kinderen uit de crèche opgehaald worden. De 
gemeente gaat staan voor het slotlied. 
 
Zegen 
 
De zegen wordt beantwoord met een gezongen amen. 
 
BIJ HET VERLATEN  
 
Na afloop van de zegen verlaten we de kerkzaal. Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten 
nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten. De achterste rijen eerst; opvolgend naar voren. Heel 
hartelijk dank. 
 

 

 


