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VOOR DE DIENST 

 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. 

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

 

U kunt op drie verschillende wijze bijdragen aan de collecten: 

 

1. U kunt uw giften 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 17 januari.  

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

Protestantse Gemeente Lexmond. Vult bij omschrijving in: collecte 2 zondag 17 januari.  

 

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

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

 

Toelichting 1e collecte: Goed toegerust aan de slag in de kerk 

 

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot 

missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers 

trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed 

mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en 

webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch 

doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen 

ervaringen uit. Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor 

ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen! 

 

De diaconie  

 

  



AANVANG 

Muziek 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied: NLB 535d | Psalm 66 vers 1 | NLB 535d | Psalm 66 vers 7  

 

Pianospel 

 

Stem 1 uit de stilte:    Mijn ogen zijn gericht op U:  

Bevrijd mijn voeten uit het net! 

 

Stem 2 onder pianospel Psalm 66 vers 1: 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 d' aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

Stem 1 uit de stilte:    Mijn ogen zijn gericht op U:  

Bevrijd mijn voeten uit het net! 

 

Stem 2 onder pianospel  Psalm 66 vers 7: De naam des Heeren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 

 

Aansteken van de tafelkaars 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: NLB 195 ‘Klein Gloria’ (film) 

 

Ere zij de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest 

als in den beginne, nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 

 

Kyriegebed met gesproken NLB 535d 

 

Mijn ogen zijn gericht op U:  

Bevrijd mijn voeten uit het net! 

 

Glorialied: NLB 216 vers 1 en 2 (film) 

 

1.Dit is een morgen als ooit de eerste,  

zingen de vogels, geven hem door.  

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  

beide ontspringen nieuw aan het woord.  

 

2. Dauw op de aarde zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet het is goed. 

 



WOORD 

 

Gebed om de heilige Geest 

 

Moment voor de kinderen (film) 

 

We luisteren naar het verhaal ‘De bruiloft te Kana’ en zingen mee met kinderlied ‘Overal zijn 

wonderen’ van Elly & Rikkert. 

 

Schriftlezing: Johannes 9: 1 – 7 (lector) 

 

Lied: NLB 839, vers 1 en 3  

 

Inleidend pianospel 

 

Declamatie: 1.Ik danste die morgen toen de schepping begon. 

Ik leidde de dans van de sterren, maan en zon. 

De golvende velden en de deinende zee 

en alles wat ademt, danste mee. 

Dans dan en doe maar mee met mij 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij, 

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

 

3.De dans werd vergeten hen het ritme verstoord. 

Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 

Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin. 

In Bethlehem zette de dans weer in. 

Dans dan en doe maar mee met mij 

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij, 

want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij. 

 

Afsluitend pianospel 

 

Verkondiging      

 

ANTWOORD 

 

Lied: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ (film) 

 

1   De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
 ben ik opnieuw geboren en getogen. 
 Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
 gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
 Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
 en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 

3   Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
 Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
 Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
 zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
 zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
 zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

Gebeden, afgesloten met het ‘onze Vader’ 

 

Aankondiging inzameling van de gaven 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 



 

Slotlied: NLB 909 vers 3 

 

Inleidend orgelspel 

 

Declamatie: 3. Wat God doet, dat is welgedaan, 

daar laat ik het bij blijven. 

Al moet ik door de engten gaan 

waar mij de dood zal drijven 

als God mij leidt/ kan ik de tijd 

van duisternis verdragen: 

ik zal zijn licht zien dagen. 

 

Afsluitend orgelspel 

 

Zegen 

 

De zegen wordt afgesloten met een hardop uitgesproken amen. 

 

Muziek 


