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VOOR DE DIENST 
 

 
De 1e collecte is bestemd voor de kerk 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk 
 

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

 

- 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 januari. 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 januari.  

 

- 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. 
 
 
INTREDE 
 
Orgelspel  
 
Lied voor de dienst: NLB 601: vers 1, 2 en 3 – Licht dat ons aanstoot in de 
morgen 
 
(cantorij – opname) 
 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, Ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 

  



 
3. Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Welkom (door de ouderling van dienst) 
 
Intochtslied – Psalm van de zondag: Psalm 67: vers 1 – God zij ons gunstig en 
genadig 
 
(cantorij – opname) 
 

1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend', 
zo, dat allerwegen  
ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

 
VOORBEREIDING 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria NLB 195  
 
(cantorij – opname) 
 

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 kaars wordt aangestoken 
 
Gebed om ontferming  

  



Lofverheffing:             Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor mensen 
van zijn welbehagen.  
Halleluja 

 
Glorialied : lied 303 : 1 en 3 - Zonne en Maan 
 
(pianospel en gesproken tekst) 
 

1. Zonne en maan, 
water en wind, 
de bloem en het kind 
schiep onze God. 
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. Schepper, wij danken U.  
Schepper, wij prijzen U.  
Schepper, wij zingen uw heilige naam.  

 
3. Geest die ons troost, 

levend nabij,  
genezing en vuur. Adem van God,  
kracht onderweg  
dag in dag uit.  
Trooster, wij willen U danken Trooster, wij danken U.  
Trooster, wij prijzen U.  
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Kindermoment 

- Verhaal uit de Bijbel 

- Kinderlied “Is je deur nog op slot”  (Elly en Rikkert) 
 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen, En dan ben je nooit alleen 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen, En dan ben je nooit alleen 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen, En dan ben je nooit alleen 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 



Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot?  
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen, En dan ben je nooit alleen 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is  
Maar ’t is er nog zo donker er is iets wat ik mis 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen, En dan ben je nooit alleen 

Eerste Schriftlezing:  Jesaja 35 : 1 t/m 7 
 
Tweede Schriftlezing:  Johannes 9 : 1 t/m 12 en 24 t/m 38 
 
Lied 362 : vers 1 en 3 – Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 
 
(cantorij – opname) 
 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat  
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 

3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
Prediking 
 
Pianospel 
 
Lied NLB 1005 : vers 1 en 5 – Zoekend naar licht, hier in het duister 
 
(pianospel en gesproken tekst) 
 

1. 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. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 



5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
DIENST VAN DE GAVEN 
 
Gebeden, stil gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied NLB 653 : vers 1, 2 en 5 - U kennen, uit en tot U leven 
 
(cantorij – opname) 
 

1. 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. 
 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
De spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
Voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
Met leven midden in de dood. 
 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
In duizend ranken uitgebreid, 
Het leven, ons in U gegeven, 
Draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
Doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 
Zegen 
(De zegen wordt afgesloten met een door de gemeente gezamenlijk uitgesproken:  
Amen) 
 
Uitleidend Orgelspel 


