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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 
 

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: NL03 RABO 0336 0039 27 
tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 
Hemelvaartsdag 13 mei. 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 Hemelvaartsdag 13 mei.  

 
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. 
 
  



INTREDE 
 
Lied voor de dienst NLB 216 (cantorij) 
 
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. 
 
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. 
 
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
 
Intochtslied Psalm 47: 1 & 2 (cantorij) 
 
Volken weest verheugd, 
jubelt, toont uw vreugd, 
prijst met handgeklap 
's Heren koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, 
volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht 
geeft z' in onze macht. 
Met zijn eigen hand 
meet Hij Jakob 't land, 
die daar woont met trots, 
als beminde Gods. 
 
God stijgt blinkend schoon 
met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal 
meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, 
's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort 
naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. 
Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt 
troont in heiligheid. 
 
De tafelkaars wordt ontstoken in verbondenheid met ieder die thuis meeviert. 
 
Votum en Groet 
 
  



NLB 978: 1 & 3 (cantorij) 
 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
Foto’s dauwtrappen (film) 
 
NLB 217: 1 & 5 (cantorij) 
 
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. 
 
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. 
 
Gebed om vrede voor ons hart en de wereld 
 
NLB 462 (film) 
 
Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen, 
levenslang gebroken zijn? 
 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt, 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 
  



Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is, 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is, 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Johannes 14: 1 t/m 3 
 
Handelingen 1: 1 t/m 11 
 
Opwekking 672 (film) 
 
Heerser over alle dingen 
God van de oneindigheid 
van uw liefde wil ik zingen 
buigen voor uw majesteit 
Eeuwen komen, eeuwen gaan 
altijd blijft uw trouw bestaan 
Uw naam weerklinkt door het heelal 
Die was en is en komen zal 
 
U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik 
De natuur spreekt zonder woorden 
vol verwond’ring luister ik 
U schiep leven door uw Woord 
bracht het licht en duister voort 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt 
weerspiegelt het uw heerlijkheid 
 
U schiep leven door uw Woord 
bracht het licht en duister voort 
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt 
weerspiegelt het uw heerlijkheid 
 
Preek 
 
Gezang 231 (cantorij) 
 
Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 
 



Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U de eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 
 
U, die als Heer der heerlijkheid 
verreest tot heil der volken, 
verwachten wij in majesteit 
eens weder op de wolken. 
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 
ook die Hem heeft doorsteken! 
Elk zal Hem juichend hulde bien 
of om ontferming smeken. 
 
Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, eng'len, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, amen! 
 
(Liedboek voor de Kerken 1973) 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Gebeden, afgesloten met NLB 1006 (film) 
 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U 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 verder gaan 
 
 



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 amen 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied NLB 667 (cantorij) 
 
Hij leeft, 
naar de hemel gevaren, 
vertaald in het volle licht. 
God zal Hem voor altijd bewaren. 
Wij leven op Hem gericht. 
 
Hij leeft 
In het hart van zijn vrienden 
als liefde die ons verbindt, 
waarmee Hij de mensen diende 
en al onze liefde begint. 
 
Hij leeft 
In de woorden gezongen. 
Zo gaat Hij van mond tot mond. 
Wij zingen met vurige tongen 
Zijn liefde de wereld rond. 
 
Hij leeft 
waar het brood wordt gebroken 
Hij leeft van hand tot hand. 
Verloochend of weersproken, 
Nog steeds wordt Hij voortgeplant. 
 
Hij leeft 
in het huis van Zijn vader. 
Daar houdt hij ons bidden bijeen 
Tot God heel de wereld vergadert, 
Zijn tent over allen heen. 
 
Gij leeft 
voor ons oog nog verborgen. 
Tot aan de jongste dag, 
Gij leeft tot de dag van morgen 
ons toont wat liefde vermag. 
 
Zegen 
 
De zegen wordt beantwoord door de cantorij met een gezongen amen  



Lied na de dienst Opwekking 366 (film) 
 
Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer, 
aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wondermacht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 
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. 
 


