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VOOR DE DIENST 
 
 
Zondag 16 mei. 
 
De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 
 

Stichting de Vrienden van Roemenië uit Lexmond en Hei-en Boeicop. 

Als een vriend om hulp vraagt, dan geef je vanzelfsprekend hulp. De stichting doet 
dat ook. Zij geven hulp. Dat doen zij door sociale voedselprojecten in Roemenië te 
steunen. Maar ook door Nederlandse kleding en meubels in hun winkels in 
Roemenië te verkopen. Daarmee helpen zij onze vrienden daar. 
 
Sinds 1999 heeft de stichting directe persoonlijke contacten in Dorohoi, een stad in 
het Noordoosten van Roemenië. Via die contacten participeren zij in een project 
“Meals on Wheels”. Dat is een plaatselijk diaconaal project, waarbij ouderen, vaak 
door een stapeling van problemen, enkele dagen per week een warme maaltijd 
krijgen, samen met menselijke aandacht. Helpt u met uw gaven ook 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 16 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 zondag 16 mei.  

 

3. U kunt collectebonnen in een envelop 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 281: vers 1, 2 , 3 en 5 - “Wij zoeken hier uw aangezicht”  
 
(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. 
 

5. Dat ieder die zich tot u wendt,  
de gloed van uw genade kent.  
Kyrie eleison! 

 

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 

(de gemeente gaat staan) 

 
Intochtslied NLB 27: vers 4 en 7 - “Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde” 
 
(cantorij) 
 

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 

 
7. O, als ik niet met opgeheven hoofde 

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

 
  



Introïtus-antifoon voor de zevende zondag in de Paastijd: NLB 640F 
 
(cantorij) 
 
 Halleluja! 
 Hoor mij, God, ik roep, 
 verberg U niet voor mij, 
 Halleluja! 
 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria, NLB 195 – “Ere zij de vader en de Zoon” 
 
(cantorij) 
 

Ere zij de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 

 
(Gemeente gaat zitten) 
 
Aansteken van de kaars 

 
Kyriegebed (NLB 301C) 
 
Voorganger:  … 
   en zo bidden wij 
 
Cantorij:  Kyrie eleison, 
   Christe eleison, 
   Kyrie eleison 
 
Voorganger:  … 
   en zo bidden wij 
 
Cantorij:  Kyrie eleison, 
   Christe eleison, 
   Kyrie eleison 
 
Voorganger:  … 
   en zo bidden wij 
 
Cantorij:  Kyrie eleison, 
   Christe eleison, 
   Kyrie eleison 
 
  



 

Glorialied NLB 304 - ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
 
(de tekst wordt uitgesproken door de gemeente, onder begeleiding van de organist) 
 

1. Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere! 
 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van alzo hoge:  
houd Hem in ere! 
 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere! 

 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Kindermoment  
 
(de kinderen gaan naar de Kindernevendienst en nemen het licht mee) 
 
 
Eerste lezing (uit het Oude Testament): Exodus 19: 1 - 11 
 
 

Lied NLB 868 vers 1 en 2 – “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere” 

(cantorij) 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, 
Looft al wat ademt de Here. 

 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
 
Tweede lezing (uit het Nieuwe Testament): Handelingen 1: 9-11 
  



 

Lied NLB 662, vers 2 – “Heer, gaat Gij van ons heen, in deze tijd?” 
 
(cantorij) 
 

2. Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 

 
 
Overweging 
 
 
Lied NLB 853, vers 1, 2 en 3 – “Ik zoek U in den blinde” 
 
(cantorij) 
 

1. Ik zoek U in den blinde 
 En tast de hemel af. 
 De lucht blijft leeg. Ik wacht 
 totdat Gij mij zult vinden 
 in dit verlaten land. 
 Draag mij op uw vleugels 
 De vrijheid tegemoet 
 
2. Ik zie U in de verte. 

 Gij komst steeds dichterbij, 
 machtige majesteit. 
 Uw schaduw overdekt me 
met troost en tederheid 
Draag mij op uw vleugels 

 De vrijheid tegemoet 
 
3. Gij, verre en nabije, 

 ik voel uw zachte bries 
 als Gij mij zoekt en ziet. 
 Gij aan de hemel, wijs me 
 uw hoopvol nieuw verschiet 
Draag mij op uw vleugels 

 De vrijheid tegemoet 
 

(Hierna komen de kinderen terug van de kindernevendienst) 
 

  



Lied NLB 657 -  “Als je Bidt” (opname van Elly en Rikkert) 
 

Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
 
Als je de Vader vraagt om een brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot 
Heus Hij vergeet er niet een. 
 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je ‘t vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
 
Als je mijn Vader iets wilt vragen, 
vraag in mijn naam, Ik zal het doen. 
ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 
 
Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur, 
zal Hij open doen. 
Als je zoekt dan zul je vinden, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja. 
 
Halleluja. 
Halleluja, halleluja. 

 
 
Gebeden 
 Dank en Voorbede 

Stil Gebed 
(gezamenlijk uitgesproken) Onze Vader 

 
 
Collecte 
  



 

Slotlied NLB 663: vers 1 en 2 – “Al heeft Hij ons verlaten” 
 
(cantorij) 
 

1. Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

 
2. Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 
 
Zending en zegen 
 
De zegen wordt afgesloten met een door de cantorij gezongen Amen 
 
 
Uitleidend Orgelspel 


