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COLLECTE-INFORMATIE 

 

De 1e collecte is bestemd voor de kerk 

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

 

1. U kunt uw gift overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel. 

2. 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 24 oktober. U kunt  

    uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv Protestantse  

    Gemeente Lexmond. Vul bij omschrijving in: collecte 2 zondag 24 oktober. 

3. U kunt ook uw gift doneren bij de uitgang in de kerk. 

 

De Diaconie 

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VOOR DE DIENST 
 

Muziek  

 

Lied voor de dienst: NLB 975: 1, 2 en 3 

 

Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het Heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus´ glorie 

is op aarde neergedaald. 

 

Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen -  

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Welkom door de ouderling van dienst  

 

INTREDE 

 

Intochtslied: Psalm 63: 1 

 

Gemeente gaat staan 

 

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 

Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 

Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 

die leven zijt en leven laat. 

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 

en dorsten naar U in een land, 

waarop de zon verzengend brandt,- 

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 

De tafelkaars wordt aangestoken  

 

Stilte 

 

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. 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Drempelgebed 

 

Thema van de dienst 

 

Lied: Psalm 63: 3 

 

Wanneer ik wakend in de nacht 

mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 

dan mag ik weer uw goedheid proeven; 

uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 

Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 

zing ik mij van mijn zorgen vrij. 

Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 

door uw hand word ik vastgehouden. 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: NLB 342 

 

In God de Vader op zijn troon  

geloven wij, en in de Zoon,  

uit God geboren voor de tijd –  

Hem zij de macht, de majesteit!  

 

En in de Geest, die ons geleidt,  

geloven wij: dat er altijd  

een Trooster is, zacht als de wind,  

een sterke moeder bij haar kind.  

 

Lof zij de Vader, die ons schiep  

en licht uit nacht tevoorschijn riep.  

Lof zij de Zoon, die onze nood,  

ons kruis verdroeg en onze dood.  

 

Die onderging en overwon  

en als de zon ten hemel klom,  

die aan de dag treedt op zijn tijd  

en eenmaal recht van onrecht scheidt.  

 

Lof zij de Geest die wereldwijd  

ons kerk maakt: Christus toegewijd  

tot wij, van alle kwaad bevrijd,  

God zien in alle eeuwigheid.  

 

Amen. 

 

  



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om het licht van de Geest 

 

Kindermoment 

 

De kinderen nemen het licht van de Paaskaars mee naar hun eigen dienst  

 

Schriftlezing: Johannes 6: 1-15 (lector) 

 

Lied: NLB 836: 3 

 

O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond. 

 

Korte toelichting door de voorganger 

 

Schriftlezing: Johannes 6: 58-69 (lector) 

 

Lied: NLB 531: 1 en 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 u en mij, 

om alles op te geven 

en trouw Hem na te 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. 

 

Verkondiging 

 

Lied: NLB 653: 1, 2 en 7 

 

U kennen, uit en tot U leven, 

verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin. 

 

 

  



O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid, 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis, 

Uw kerk die in de wereld is. 

 

O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

 

Kinderlied: Opwekking 4 kids 112 - Hé, luister mee! 

 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte  

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

De kinderen mogen onder het voorspel van het slotlied opgehaald worden uit de crèche. 

 

Slotlied: NLB 978: 1 en 4 

 

Gemeente gaat staan 

 



Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzeek're zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

Zegenbede 

 

De zegen wordt beantwoord met een gezongen amen 

 

BIJ HET VERLATEN 

 

Na afloop van de zegen 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 voren. Hartelijk dank voor uw komst! 


