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COLLECTEINFORMATIE 

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 
t.n.v.. Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 
zondag 19 september. U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: 
NL 24 RABO 0154 1505 68 t.n.v. Protestantse Gemeente Lexmond. 
Vul bij omschrijving in: collecte 2 zondag 19 september. 
 
3. Ook kunt u uw gift doneren in de collectemandjes bij de uitgang in de kerk. 
 
De diaconie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Lied voor de dienst: NLB 913: 1, 3 en 4 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zoo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, 

naar het onbekende land. 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Lied: NLB 978: 2 en 4 

 

De gemeente gaat staan 

Gij roept het jonge leven wakker, 

en tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in Uwe naam. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al Uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

De tafelkaars wordt ontstoken aan het Licht van de Paaskaars 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en drempelgebed 

 

Lied: NLB 195 ‘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 

 

BEVESTIGING 

 

Vraag aan de preses: zijn er bezwaren binnen gekomen? 

   

  Opdracht  

 

  Gelofte  

 

  Gebed  

 

  Zegen  

 

Vraag aan de gemeente:  

 

V:  Gemeente, dit is uw ouderling-ouderenpastor. Wilt u Dorine Keizer met liefde en respect in uw 

midden ontvangen, haar dragen in uw gebeden en met haar werken aan de opbouw van de kerk? 

 

A:  Ja, dat willen wij van harte 

 

Lied: NLB 675 

 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen, van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet triomferen 

die naar U heten en in U weten, 

dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 

Moment met de kinderen  

 

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

 

Schriftlezing: Mattheus 6: 9 t/m 13 

 

Lied: The kingdom of God (Taizé) 

 

The kingdom of God is justice and peace  

and joy in the Holy Spirit.  

Come, Lord, and open in us  

the gates of your kingdom  

 



Overweging  

 

Lied: NLB 605: 2, 4 en 5 

 

De toekomst is al gaande, 

schept doorgang door de vloed, 

dwars door het ongebaande 

een pad dat voortgaan doet. 

 

De toekomst is al gaande, 

verborgen en gezien, 

een stem die te verstaan is, 

een God die draagt en dient. 

 

De toekomst houdt ons gaande, 

voert ondanks tegenstand 

ons uit het doods bestaande 

naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

Onder het orgelspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst. 

 

Gebeden, na elke voorbede zingen we samen NLB 368j: 

 

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk  

 

Lied 371 

Onze Vader in de Hemel 

heilig is Uw naam 

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard’ 

 

Want van U is het Koninkrijk 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 

 

Onze Vader in de Hemel 

heilig is Uw naam 

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 

Laat Uw wil worden gedaan 

In de hemel, zo ook hier op aard’ 

 

Want van U is het Koninkrijk 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 

 

Onze Vader in de Hemel 

geef ons daag'lijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij dat doen 

hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 

 



Want van U is het Koninkrijk 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 

Want van U is het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid 

 

Aandacht voor de collecten 

 

De kinderen mogen van de crèche opgehaald worden 

 

Slotlied: Ga mee met ons (melodie ‘Blijf mij nabij’ NLB 247) 

 

De gemeente gaat staan.  

 

Ga mee met ons, 

trek lichtend ons vooruit, 

naar tijd en land, 

door U ooit aangeduid. 

Leef op in ons, 

de mens die leven moet, 

een die de toekomst heeft, 

die leeft voorgoed. 

 

Ga mee met ons, 

verberg U niet altijd, 

gun ons een flits, 

een teken in de tijd, 

dat U nog leeft, 

nog steeds om mensen geeft 

en zonder wanhoop 

voor de vrede leeft. 

Ga mee met ons. 

 

Wie zijn wij zonder U? 

Een mens gaat dood 

aan enkel toen en nu. 

Licht op in ons, 

wees vuur en vlam van hoop. 

Houd steeds in ons 

de toekomstmens ten doop. 

 

Zegen 

 

De gemeente beantwoordt de zegen met een gezongen Amen. 

 

Na de zegen mag u weer gaan zitten. 

 

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! 


