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VOOR DE DIENST 

 

Collecte zondag 28 februari 2021 

 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie/ZWO. 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 
 
Het Paasproject van de ZWO.  
 
We vervolgen ons paasproject van Kerk In Actie met als thema “Ik ben er voor jou”. Deze week blijven 
we in Nederland. De collecte is voor missionair werk in Nederland: “Voor iedereen een Kerk in 
Nederland”. In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er 
geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. 
Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het 
Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.  
 
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost 
Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel 
mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende 
activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken 
Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk 
pioniersplekken en nieuwe vormen van Kerk-zijn. 
 
Helpt u mee? We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
De ZWO-commissie 
 

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: NL15 RABO 0336 0800 50 tnv 

Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 28 februari. 

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 28 februari.  

3. U kunt collectebonnen in een envelop te doen en erop (of er in) te schrijven voor welk doel u 

geeft. De envelop stopt u dan in de brievenbus aan de Kortenhoevenseweg 36 in Lexmond.  

 

De Diaconie 
 

 

Veertigdagen en Pasen 2021 

 

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. 

Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem 

ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun 

leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten. 

 

Ook wij mogen in zijn voetstappen treden. Dat doen we dit jaar heel concreet in het nieuwe projectlied 

‘Achter U aan’, geschreven door Corien Oranje en op muziek gezet door Marcel Zimmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTREDE 

Muziek 

Lied voor de dienst: NLB 283 (voorgedragen onder pianomuziek) 

 

1. In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt 

 

2. En van overal gekomen 

drinkend uit de ene bron 

bidden wij om nieuwe dromen 

richten wij ons naar de zon 

 

3. Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe 

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid 

 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen 

al uw liefde ons besteedt 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied: Lied 25a (opname Vocaal Theologen Ensemble) 

 

1. Mijn ogen zijn gevestigd  

op God, of Hij mij redt.  

Mijn hart, hoezeer onrustig,  

heb ik op Hem gezet.  

Kan ik de nacht verduren,  

waarin Gij verre zijt?  

Gij zult mijn voeten sturen  

in 't duister van de tijd. 

 

2. Maar wees mij dan genadig 

en richt mijn leven op,  

dat ik opnieuw gestadig  

kan gaan in 's levens loop.  

Mijn hart, hoezeer onrustig,  

heb ik op U gezet,  

Mijn ogen zijn gevestigd  

op U, tot Gij mij redt. 

 

VOORBEREIDING 

 

Ontsteken van de tafelkaars 

 



Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed met NLB 295 (opname cantorij) 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

1. Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.   

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

2. Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen.   

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

3. Dat wij U horen, dat wij U leven, 

mensen voor mensen, alles voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.        

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

Dat ik U horen mag met hart en ziel.  

 

Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Kyriegebed met aansluitend NLB 281: 1, 2, 3 (opname cantorij) 

 

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.  

God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!  

 

2. Wanneer het donker ons verrast,  

houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!  

 

3. Verschijn ons als de dageraad,  

Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!  

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

 

Kindermoment (opname) 

 

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen en vraagt hen om zijn voorbeeld te volgen door elkaar te 

dienen. (Johannes 13:1-5, 12-17) 

 

  



Projectlied ‘Achter U aan’ (opname) 

 

Je handen wassen voor het eten dat is heel gewoon.  

Maar kijk eens naar je voeten, zijn ze vies of zijn ze schoon?  

Wie komt daar aan met water en wie knielt daar voor je neer?  

Dat kan U toch niet doen, roept Petrus, U bent onze Heer!  

Maar Jezus wast jouw voeten, ook al vind je het wat raar.  

Wat ik voor jullie doe, zegt Hij, doe dat ook voor elkaar. 

 

Refrein: 

U gaat een weg die ik niet ken, 

maar ik laat u niet zomaar gaan. 

Gaat u maar voor, 

ik volg uw spoor. 

Ik ga achter, achter u aan. 

 

Lezing Marcus 9:2-10 

 

NLB 540 (opname Vocaal Theologen Ensemble) 

 

Het waren tien geboden die God schreef in de steen, 

het waren tien geboden, voor elke vinger één. 

 

De wind blaast in vier streken, wie weet waar hij behoort, 

De wind blaast in vier streken de tien geboden voort. 

 

En vier maal tien is veertig, het tijdperk van de Geest, 

en al die tijd is Mozes met God alleen geweest. 

 

Maar Mozes is gestorven op weg naar Kanaän 

en Israël heeft gezworven vier maal tien jaren lang. 

 

Elia heeft gelopen tot hij bij Horeb kwam, 

Elia heeft gelopen vier maal tien dagen lang. 

 

En Mozes en Elia zijn op de berg geweest, 

waar boven in de hemel de Geest genesteld is, 

 

maar Jezus is beneden, een lange vastentijd, 

maar Jezus is beneden verzocht in de woestijn, 

 

en hier heeft Hij geleden de wijsheid van de slang 

en hier heeft Hij gestreden vier maal tien dagen lang 

 

en Hij heeft overwonnen, haast zal het Pasen zijn, 

dan springen nieuwe bronnen omhoog in de woestijn. 

 

Dan zullen wij U loven vier maal tien dagen lang, 

dan zullen wij U loven, ons hart in vuur en vlam. 

 

Verkondiging 

 

Pianomuziek na de verkondiging 

 

  



GEBEDEN EN GAVEN  

 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecte en collecte-informatie (opname) 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied: NLB 422 (opname cantorij) 

 

1. Laat de woorden  

     die we hoorden  

    klinken in het hart.  

     Laat ze vruchten dragen  

     alle, alle dagen  

     door uw stille kracht.  

 

2. Laat ons weten,  

     nooit vergeten  

    hoe U tot ons spreekt:  

     sterker dan de machten  

     zijn de zwakke krachten,  

     vuur dat U ontsteekt.  

 

3. Laat ons hopen,  

     biddend hopen,  

     dat de liefde wint.  

     Wil geloof ons geven  

dat door zo te leven  

     hier Gods rijk begint. 

 

Zegen 

 

Muziek 


