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VOOR DE DIENST 
 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie/ZWO. 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 
 
Het Paasproject van de ZWO.  
 
Op deze derde zondag in de lijdenstijd gaan we met ons paasproject van Kerk In Actie “Ik ben er 
voor jou” naar Libanon.  Dit zendingsdoel heeft als thema: “Theologisch onderwijs ondersteunt 
christelijke minderheid in het Midden-Oosten”. 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog 
veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook 
Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als 
Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk 
in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun 
studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo 
verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 

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 7 maart. 

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 7maart.  

 
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 zwo-commissie. 

 

INTREDE 

 
Muziek  
 
Lied voor de dienst: NLB 608: “De steppe zal bloeien”  
 
(opname van de protestantse kerk Nederland met Lenny Kuhr) 
 

1. De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
Vanaf de dagen der schepping 
Staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
Het water zal tintelen, stralen, 
Dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 

  



 
2. De ballingen keren. 

Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
Tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. 
Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
Als beken vol toesnellend water, 
Schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
Die keren met lachen en juichen. 

 
3. De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, 
Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
Een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven. 

 

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) 

De kaars wordt aangestoken 
 
Openingslied – NLB 216:  Dit is een morgen, als ooit de eerste 
 
(cantorij) 
 

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. 
 

3. 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. 

 

 
  



VOORBEREIDING 
 
Bemoediging en groet 
 
 Met vrede mogen wij elkaar groeten  
 in de Naam van de Ene die sprak: ‘Er zij licht’  
 En er was licht 
 In de naam van Jezus,  
 Gods licht in de duisternis 
 En in de naam van de heilige Geest,  
 die mensen aan het licht brengt. 
 
 Amen 

 
Gebed  
(de gebeden worden beantwoord met lied 301k – Kyrie) 

Voorganger  : ………  

                                   zo bidden wij… 

Cantorij : Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Lezing van de 10 woorden 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Kindermoment 

- Een spoor van liefde (de weg van Jezus) 
- Projectlied “ Achter u aan” 

Het duurt niet lang zegt Jezus, en dan moet Ik hier vandaan.  
En jullie weten vast wel waar Ik dan naartoe zal gaan. 
Ik ga weer naar mijn Vader in de hemel terug en daar  
maak Ik voor jullie allemaal een heel mooi plekje klaar. 
Je bent er kind aan huis, dat heeft mijn Vader zelf beloofd,  
je weet de weg, je komt er als je in de Zoon gelooft.  

Refrein:  

U gaat een weg die ik niet ken,  
maar ik laat U niet zomaar gaan.  
Gaat U maar voor, ik volg uw spoor  
ik ga achter, achter U aan.  

Lied (bij de opening van het Woord: NLB 323 “Hoor. Maar ik kan niet horen” 
 
(cantorij) 
 

1. 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. 

  



 
 

2. 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. 

 
3. 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. 

 
Eerste lezing:  I Koningen 19 : 1 t/m 13 
 
Orgel/pianospel 
 
Tweede lezing:  Marcus 1: 12-15 
 
Lied 538 : vers 1, 2 en 4 – Een mens te zijn op aarde 
 
(cantorij) 
 

1. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,  

 is leven van genade 
 buiten de eeuwigheid,  
 is leven van de woorden 
 die opgeschreven staan 
 en net als Jezus worden 
 die ’t ons heeft voorgedaan.  
 

2. Een mens te zijn op aarde  
 in deze wereldtijd,  
 is komen uit het water 
 en staan in de woestijn,  
 geen god onder de goden,  
 geen engel en geen dier,  
 een levende, een dode,  
 een mens in wind en vuur.  
 

4. Een mens te zijn op aarde  
 in deze wereldtijd,  
 dat is de Geest aanvaarden 
 die naar het leven leidt: 
 de mensen niet verlaten,  
 Gods woord zijn toegedaan,  
 dat is op deze aarde 
 de duivel wederstaan.  
 
Uitleg / Overdenking – “Woestijntijd” 
 
Orgel/pianospel 

  



 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en Voorbede 
Stil gebed 
Onze Vader 

 
Collecte – Paasproject – “Ik ben er voor jou” 
 
Libanon: “Theologisch onderwijs ondersteunt christelijke minderheid in het Midden-Oosten”  
 
(introducerend filmpje) 
 
Slotlied - Pelgrimslied  

 
(opname - Elbert Smith en Rachel Rosier, tekst Armanda Strydom) 
 
Originele tekst 
 
 
Vader God U ken my naam  
My binnegoed en buitestaan  
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet.  
 
U ken my vrese en my hoop  
Die pad wat ek so kaalvoet loop  
Die pad het U lankal berei  
U maak die pad gelyk vir my.  
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis  
Ek verdwaal steeds op U grootpad  
Soekend na U boardinghuis.  
 
Moeder God U ken my waan  
My ego en my regopstaan  
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg.  
 
U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen  
Net U weet hoe my toekomslyk  
Ek het niks, U maak my ryk.  
 
Alle pelgrims keer weer huistoe  
Elke swerwer kom weer tuis  
Ek verdwaal steeds op U grootpad  
Soekend na U boardinghuis. 

(Vertaling op rijm) 
 
 
Vader God, U kent mijn naam  
Mijn binnenkant en helemaal  
Mijn grootpraat en mijn klein verdriet  
Mijn vasthouden aan wat verschiet  
 
U kent mijn angsten en mijn hoop  
Het pad dat ik zo blootsvoets loop  
Dat pad hebt u al lang bereid  
U maakt het pad gelijk voor mij  
 
Alle pelgrims gaan naar huis toe  
Elke zwerver komt weer thuis  
Maar ik verdwaal steeds op de wegen  
Zoekend naar uw opvanghuis  
 
Moeder God, u kent mijn waan  
Mijn ego en m’n druk bestaan  
De draken waar ik tegen vecht  
U wijst mij altijd weer de weg  
 
U hebt mij met uw licht gezegend  
Dat licht strooi ik op iedereen 
U kent de toekomst, ook voor mij  
Ik heb niks, u maakt mij rijk  
 
Alle pelgrims gaan naar huis toe  
Elke zwerver komt weer thuis  
Maar ik verdwaal steeds op de wegen  
Zoekend naar uw opvanghuis  
 

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


