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COLLECTEINFORMATIE 

 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. 

De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 
 
Collecteinformatie 1e collecte: 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in 
het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien 
op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen 
risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië 
willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen 
kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide 
vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze 
kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een 
ervaring voor het leven. Helpt u mee? 
 
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 
november. U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv 
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 2 zondag 28 
november. 
 
3. U kunt ook uw gift doneren bij de uitgang in de kerk. 
De diaconie. 
 
 
 



Lied voor de dienst: NLB 452: 1 en 2 

 

Als tussen licht en donker  

de tijd zijn stroom versnelt,  

zijn wij in U verzonken,  

ons hart raakt niet ontsteld,  

Gij leeft en houdt de wacht,  

wij hebben niets te vrezen,  

de slaap zal ons genezen.  

Gij waakt de ganse nacht! 

 

Die lange nacht, die winter  

doorstaan wij met geduld;  

wij leven ongehinderd,  

de dagen zijn vervuld,  

Gij hebt het woord volbracht,  

dat feilloos staat geschreven  

en keert niet ijdel weder.  

Uw licht komt na de nacht! 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Gedicht en aansteken van de Adventskaars  

 

Lied: NLB 25a 

 

De gemeente gaat staan 

 

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.  

 

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.  

 

De tafelkaars wordt ontstoken aan het Licht van de Paaskaars 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet  

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

De gemeente gaat zitten 

 

Gezongen kyrië: NLB 463: 1, 2, 3, 6, 7 en 8 

 

Licht in onze ogen,  

redder uit de nacht,  

geldt uw mededogen  

nog wie U verwacht? 

 

Als der mensen trooster  

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 

Herder, wil behoeden,  

wie in’t duister valt.  

keer hun lot ten goede  

licht dat stralen zal! 

 

Kyrie eleison,  

dat Gij u erbarmt,  

onze kille koude  

met uw licht verwarmt! 

 

Christe eleison,  

nog is niet verstomd  

ons verlangend roepen  

dat Gij spoedig komt! 

 

Kyrie eleison,  

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

Gebed om de Geest 

 

Moment met de kinderen  

 

Projectlied (op de melodie van: Nu daagt het in het oosten) 

 

Wij bidden om verhalen  

vol hoop en goede moed.  

God laat zijn licht hier stralen,  

Hij komt ons tegemoet.  

 

 

 

 



Een boek met mooie woorden,  

met plaatjes en een lied: 

zo laat God van zich horen  

want hij vergeet ons niet.  

 

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

 

Schriftlezing: Lucas 1: 5-25  

 

Lied: NLB 323 

 

Hoor. Maar ik kan niet horen.  

Mijn oren dicht gestopt.  

Mijn adem opgekropt.  

Mijn hart van leegte zwaar.  

ik ben nog niet geboren.  

Ik ben niet ik. Niet waar.  

 

Hoor. Maar ik wil niet horen.  

Zou ik uw woord verstaan,  

ik moest uw wegen gaan,  

U volgen hier en nu.  

Ik durf niet zijn geboren  

en leven toe naar U.  

 

Hoor, roept Gij in mijn oren  

en jaagt mijn angst uiteen.  

O stem door merg en been  

verwek mij uit het graf,  

uw mens opnieuw geboren -  

o toekomst, laat niet af.  

 

Overweging  

 

Lied: Eén ster maakt de lucht minder dreigend (1e keer door de cantorij, 2e keer allen) 

 

 



 

 

 
 

Onder het orgelspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst. 

 

Gebeden  

Stil gebed  

Onze vader  

 

Aandacht voor de collecten 

 

De kinderen mogen van de crèche opgehaald worden 

 

 

 

 

 



Slotlied: Ga maar gerust (uit Het liefste lied van overzee 2) 

 

De gemeente gaat staan 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 

Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zegen 

 

BIJ HET VERLATEN 

 

Na afloop van het laatste lied 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 voor. Wilt u buiten nog napraten? Doe dat dan op voldoende 

afstand van de uitgang en van elkaar. Heel hartelijk dank! 


