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Collecte informatie zondag 22 januari 2023 
 
De 1e collecte is bestemd voor de kerk 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk 
 

1. Tijdens de dienst zal er worden gecollecteerd met de collectezakken. 
2. U kunt uw gift ook overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.  
3. U kunt uw gift voor de eerste collecte over maken op: NL03 RABO 0336 0039 27 tnv 

Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 22 januari.  
U kunt uw gift voor de tweede collecte over maken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv 
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij omschrijving in: collecte 2 zondag 22 januari. 

 

  

 

 

  



VOOR DE DIENST 

Lied: NLB 826 

O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menselijk wilt ontmoeten. 
 
Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van het begin? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 
Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niet heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 
De kerkenraad en de voorganger betreden onder het naspel de kerkzaal. 
 
Welkom door de ouderling van dienst 

INTREDE 

Lied: Intochtspsalm 66: 1  

De gemeente gaat staan voor de intochtsliederen. 

Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
Lied: NLB 514b 
 
Heel de aarde zal U aanbidden, 
loven uw naam. 
 
Lied: Psalm 66: 5 
 
Ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
en brengt U, Heer, de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
en zoete geuren op doen gaan. 
Ik wil U heel mijn leven wijden: 
aanvaard het, neem mijn offer aan. 
 
Lied: NLB 514b 
 
Heel de aarde zal U aanbidden, 
loven uw naam. 
 
Ontsteken van de tafelkaars 

In verbondenheid met hen die deze viering elders meebeleven wordt een kaars ontstoken. 



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. 
 
Gebed 

Lied: NLB 531: 1, 2, 3 

Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘Ik wil in uw woning wezen 
voor nu en voor hierna’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 
WOORD 

Gebed 

De kinderen ontsteken een licht aan de Paaskaars en nemen dit mee naar hun eigen dienst. 

Schriftlezing Jesaja 49, 1 – 7 (lector) 

Lied: Psalm 134: 1, 3 

Gij dienaars aan de Heer gewijd, 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 
 
Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ’t die u bij name riep. 
 
  



Schriftlezing Mattheüs 4, 12 – 22 (lector) 

Lied: NLB 799: 2, 6 

Het zal ons niet berouwen 
de smalle weg te gaan. 
Hij riep ons, de getrouwe, 
en Hij ging zelf vooraan. 
Kom en vertrouw op Hem 
die u is voorgetogen 
en richt uw hart en ogen 
vast op Jeruzalem. 
 
Wij moesten het maar wagen 
– ’t is wel het wagen waard – 
om niets meer mee te dragen 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Kom, ga met Jezus mede 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 
 
Overdenking 

 
Lied: NLB 513: 1, 2, 4 

God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Onder het naspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Danken & bidden 

Collecte 

Tijdens de collecte kunnen de allerkleinsten opgehaald worden uit de crèche.  

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: NLB 316: 1, 4 

De gemeente gaat staan voor het slotlied. 

Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
  



Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 
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. 

 

 

 


