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Collecte informatie zondag 5 februari 2023 
 
De 1e collecte is bestemd voor de kerk 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk 
 

1. Op dit moment 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 te maken op: NL03 RABO 0336 0039 27 tnv 
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 5 februari.  
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 5 februari. 

 
 

  

 

 

  



VOOR DE DIENST 

Lied voor de dienst: NLB 600: 1, 2, 4, 5  

Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
 
De kerkenraad en de voorganger betreden onder het naspel de kerkzaal. 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

INTREDE 

Intochtslied: Psalm 112: 1, 2  

De gemeente gaat staan voor het intochtslied. 

God zij geloofd en hoog geprezen. 
Welzalig die de Here vrezen. 
Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, 
zijn nageslacht is groot op aarde. 
Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, 
beërft een overvloed van zegen. 
 
Zijn goede naam wordt nooit te schande, 
zijn recht is veilig in Gods handen. 
Zelfs in de nacht ziet hij het dagen, 
een glans van liefde en welbehagen. 
Gods waarheid zal voor al de zijnen 
als zonlicht in het duister schijnen. 
 
Aansteken van de tafelkaars 

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

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Lied: NLB 195 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 
 
De gemeente gaat zitten na het Klein Gloria. 

  



Kyriegebed 

Glorialied: NLB 921  

Christe, lux mundi, qui sequitur te 
habebit lumen vitae, lumen vitae. 
 
WOORD 

Lezen van de wet 

Kinderlied: Een parel in Gods hand 

Weet je, dat de vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen! 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt nooit! 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg! 
 
Weet je, dat de vader je kent. 
Weet je, dat je van waarde bent. 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom! 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks! 
Al noemt de hele klas me chagrijn, ik mag er zijn! 
Al zegt m'n broertje steeds: "wat stout ben jij", God houdt van mij. God houdt van mij! 
 
Ik weet, dat de vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
Moment met de kinderen 

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

Schriftlezing: Mattheüs 5: 13-16 (lector) 

Lied: NLB 858  

Vernieuw in ons, o God, 
uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht. 
 
Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
 
Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 
 
  



Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 2: 1-5 (lector) 

Lied: NLB 833  

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Overweging 

Lied: 318 (uit: Zangen van Zoeken en Zien) 

Couplet 1 en 2 door cantorij, 3 door allen 

Zie ons, als de mensen naar uw beeld, 
de vonken uit uw veer. 
Open ons oog voor u 
en wek in ons het licht. 
Bron die ons leven is, 
licht uit de duisternis. 
Open ons kil versteende hart 
en help ons waar te zijn. 
 
Hoor ons als de klanken van uw stem, 
de woorden van uw lied. 
Open ons oor voor u 
en wek in ons het licht. 
Gij die de vrede bent 
en onze waarheid kent, 
toon ons het licht van binnenuit 
en help ons mens te zijn. 
 
Geef ons hier als teken van uw kracht 
de moed om door te gaan, 
als mensen voor elkaar, 
opdat wij leven gaan. 
God wek het licht in mij, 
laat in mij liefde vrij, 
schenk mij de wijsheid, kracht tot hoop 
en help mij stil te zijn. 
 
Onder het naspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst. 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Gebeden 

Collecte 

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

  



Lied: NLB 838: 1, 4  

De gemeente gaat staan voor het slotlied. 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 
 
ZENDING EN ZEGEN 

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. 

 

 

 


