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Requiemviering 

 
Derde zondag van de Voleinding, Christus Koning  

 
 
 

(Online) kerkdienst 

Protestantse Gemeente Lexmond 

 

Voorganger 

Ds. Willem Roskam 

 

Ouderling van dienst 

Peter Kleppe 

 

Organist/ Pianist 

Martijn Borsje 



COLLECTEINFORMATIE 

 

De 1e collecte is bestemd voor de kerk 

De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk 

 

1. Op dit moment zal er worden gecollecteerd met de collectezakken. 

 

2. U kunt uw gift ook overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.  

 

3. 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 zondag 20 november. 

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 20 november. 

 

 

  



DIENST VAN DE INTREDE 

Inleidend orgelspel 

Welkom 

We gaan staan 

Moment van stilte 

Intredelied: NLB 727: allen 1, 2, 4, en 10, orgel: 6  

Begroeting 

Voorganger:  Wij ontmoeten elkaar hier in de Naam van de Vader, de Zoon, en de heilige Geest.  

allen:   Amen  

Voorganger:  De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap  

met de heilige Geest is met u allen.  

allen:   en met uw geest is de Heer. 

We gaan zitten  

Inleiding op de dienst 

Kyrië en vrijspraak 

………..stilte voor inkeer………… 

voorganger:  God, u bent voor alle mensen het licht dat in onze harten schijnt,  

  en uw ontferming over ons kent geen einde,  

  U bent vol van genade en geduld.  

  Geef ons met allen die ons zijn voorgegaan deel aan uw eeuwige vrede.  

allen:  lied 301a Kyrie eleison  

voorganger: Heer, almachtige God, voor u belijden wij, voor heel uw kerk en voor elkaar, 

  dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken.  

allen:  lied 301a Christe eleison  

voorganger:  Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen,  

  vol van de vreugde van uw verrijzenis uit de dood, 

  en beziel en vervul ons met uw eeuwige licht. 

allen:  lied 301a Kyrie eleison  

voorganger:  Moge de almachtige en liefdevolle God  

  u vergeven en bevrijden van uw zonden,  

  helen en bekrachtigen door zijn Geest 

  en u tot nieuw leven opwekken in Christus onze Heer.  

allen:  Amen.  

Gebed van de dag 

DIENST VAN HET WOORD  

Lezing: Wijsheid 3,1-9  

Lied: NLB 726 : 1, 2, 5 en 6  

Lezing: Johannes 6,37 – 40  

Preek 



Muziek: Pie Jesu, uit Requiem van Gabriël Fauré 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

Voorganger: Laten we bidden vol hoop en vertrouwen op de HEER onze God 

  …………………….. 

  Verleen aan hen allen de eeuwige vrede en rust, o HEER, 

allen:  en laat het eeuwige licht op hen schijnen.  

Voorganger: Mogen zij samen met alle heiligen rusten in vrede  

allen:  en opstaan in heerlijkheid. Amen  

U / je mag naar voren komen om een kaarsje te ontsteken en een dierbare te gedenken. Tijdens deze 

gedachtenis speelt de organist:  

Muziek: Erbarm dich mein, o Herre Gott', J. S. Bach, BWV 721 

Lied: NLB 731 ter afsluiting van de gedachtenis  

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

Inzameling van de gaven 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: NLB 753 : allen 1, 2, 3,  5 en 6; orgel: 4  

BIJ HET VERLATEN  
 
Na afloop van de zegen verlaten we de kerkzaal. Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten 
nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten. De achterste rijen eerst; opvolgend naar voren.  
 


