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VOOR DE DIENST 

 

 

De eerste collecte is deze week voor de kerk. 

De tweede collecte is voor het onderhoud aan de kerk. 

 

U kunt uw gift voor de eerste collecte overmaken op: NL03 RABO 0336 0039 27 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Lexmond. Vult u bij omschrijving in: collecte 1 zondag 25 oktober. U kunt uw gift voor de 

tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 t.n.v. Protestantse Gemeente Lexmond. 

Vult u bij omschrijving in: collecte 2 zondag 25 oktober.  

Door collectebonnen in een envelop te doen en erop (of er in) te schrijven voor welk doel u geeft kunt 

u ook bijdragen aan de collecten. De envelop stopt u dan in de brievenbus aan de 

Kortenhoevenseweg 36 in Lexmond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



INTREDE 

 

Muziek 

 

Lied voor de dienst: Psalm 100 (cantorij) 

 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.’ 

 

Treed statig binnen door de poort. 

Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord. 

Heft hier voor God uw lofzang aan: 

Gebenedijd zijn grote naam. 

 

Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Welkom  

 

Aansteken van de tafelkaars 

 

Intochtslied: NLB 217 (samen gesproken) 

 

De gemeente gaat staan 

 

allen 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

vrouwen  

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

mannen 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

 

 

 

 



allen 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 

 

VOORBEREIDING 

 

Votum en groet 

 

Vervolg lied: NLB 217 (samen gesproken) 

 

Allen 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing. 

 

De gemeente gaat zitten 

 

Gebed van toewijding en inkeer 

 

Lied: NLB 305 (cantorij) 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

De kinderen  komen naar voren, nemen het licht mee naar de kindernevendienst 

 

Lezingen:  

 

Psalm 80 

Johannes 15 : 1-17 

 



Overdenking ‘Mens zijn voor elkaar’ 

 

Lied: NLB 1006 (cantorij) 

 

Onze Vader in de hemel 

U staat zorgzaam om ons heen 

geef dat alle mensen weten 

zoals U er is er maar een 

 

doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn 

in Uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien zal zijn 

 

help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt 

geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild 

 

en vergeef ons wat we fout doen 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander 

maar weer samen verdergaan 

 

help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar 

geef dat wij het juiste kiezen 

dat we goed zijn voor elkaar 

 

onze Vader, wij geloven 

dat U onze wereld leidt 

met Uw licht helpt u ons verder 

hier en nu en straks altijd 

 

amen 

 

De kinderen komen terug uit hun nevendienst 

 

Lied voor de kinderen: ‘De Bijbel’ 

 

DIENST VAN DE GAVEN 

 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slotied: Gezang 1005 : 1, 4 en 5 (cantorij) 

 

gemeente gaat staan 

 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Refrein 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats voor U gebouwd. 

 

Refrein 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

 

Refrein 

 

ZEGEN 

 

De zegen wordt afgesloten met een door de gemeente gezamenlijk uitgesproken amen. 

 

Muziek: Orgel/vleugel 

 

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. 


