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Zondag 10 oktober 
 
De 1e collecte is bestemd voor de diaconie.  
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 
 
Zondag 10 oktober is de eerste collecte bestemd voor het project “met zusters werken aan gezond 
eten”. Het project van Kerk in Actie ondersteunt Rwandese diaconessen (zusters) die op hun beurt 
hulp verlenen aan arme boerengezinnen. In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 
zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle 
inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het 
geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen 
ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en 
boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar 
school te laten gaan. 
 
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 10 oktober. 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 10 oktober  
 
3. U kunt ook uw gift doneren bij de uitgang in de kerk. 
 
De diaconie. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOOR DE DIENST 
 

Muziek  

 

Lied voor de dienst: NLB 704 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen 

die ons van kindsbeen aan 

ja van de moederschoot 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daar boven 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven 

Van Hem, de ene Heer 

gaf het verleden blijk 

het heden zingt zijn eer 

de toekomst is zijn rijk 

 

Welkom door de ouderling van dienst  

 

Aanvangslied: NLB 100 

 

Gemeente gaat staan 

 

1.Juich Gode toe, bazuin en zing. 

Treed nader tot gij Hem omringt, 

gij aarde alom, zijn rijksdomein, 

zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

2.Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt. 

 

3. Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 

INTREDE 

 

De tafelkaars wordt aangestoken  

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 



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. 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Kyriëgebed 

 

Lied: NLB 216  

 

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. 

 

Met de kinderen  

 

Dooplied: NLB 359 (Tijdens het zingen van het lied wordt Sverre binnen gedragen) 

 

1 Leven is gegeven 

door het water, nu gaat er 

ver boven ons geloven 

steeds een naam met ons mee. 

 

2 Dopen is geloven 

dat een herder je verder 

bewaren zal en sparen, 

zo gaat God met jou mee. 

 

Onderwijzing over de doop 

 

Presentatie 

 

Doopgedachtenis en belijdenis 

 

Het water wordt in de doopvont gegoten door de voorganger, de twee kleinere kannen door 

Karlijn en Joris 

 

Doopgebed 

 

Kinderen mogen naar voren komen 

 

 



De doop van Sverre 

 

Vraag aan de ouders 

  

Vraag aan de gemeente:  Willen jullie dit kind ontvangen in jullie midden  

om hem in woord en daad te bewaren  

bij het hartsgeheim van de gemeente  

opdat hij zal leren zijn doop te beamen? 

 

Lied: Lied 451 uit de ‘Evangelische liedbundel’ 

 

Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

Alle kleine kinderen mogen komen. 

Een kleine,twee kleine, 

drie kleine kinderen, 

vier kleine,vijf klein, 

zes kleine kinderen, 

zeven kleine,acht kleine, 

negen kleine kinderen, 

alle kleine kind'ren mogen komen. 

 

Jezus houdt van alle oude mensen. 

Jezus houdt van alle oude mensen. 

Jezus houdt van alle oude mensen. 

Alle oude mensen mogen komen. 

Een oude, twee oude, 

drie oude mensen, 

vier oude, vijf oude, 

zes oude mensen, 

zeven oude, acht oude, 

negen oude mensen, 

alle oude mensen mogen komen. 

alle oude mensen mogen komen. 

 

Sverre wordt tijdens het zingen van het lied de kerk uitgedragen 

 

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

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Schriftlezing: Marcus 10: 17-31 (lector)  

 

Lied: NLB 833 (2x)  

 

Neem mij aan zoals zoals ik ben. 

Zuiver uit wie ik zal zijn. 

Druk uw zegel op mijn ziel 

en leef in mij. 

 

Preek 

 

 

 

 



Lied: NLB 783 gezongen door de cantorij 

 

1 Voor mij is geluk de wind om mijn oren, 

de zon in de lucht en languit in 't gras. 

Voor mij is geluk de stilte te horen 

om zo te ontdekken hoe het ooit was. 

  

2 Voor mij is geluk het leven te delen, 

een hand in mijn hand en samen op pad. 

Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen  

en zachtjes te fluisteren: 'Jij bent mijn schat'. 

 

3 Voor mij is geluk om vrede te maken.  

De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.  

Voor mij is geluk de ruzie te staken, 

om muren te slechten, stoppen met strijd. 

Om liefde te geven, nu een altijd. 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

 

Kinderlied: Lied 139 uit ‘geroepen om te zingen’) 

 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte  

 

De kinderen mogen van de crèche opgehaald worden 

 

Slotlied: NLB 868: 1,2,4 

 

Gemeente gaat staan 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



4  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

Denk elke dag 

aan wat zijn almacht vermag, 

die u met liefde bejegent 

 

Wegzending en zegen  

 

De zegen wordt beantwoord door met een gezongen amen 

 

BIJ HET VERLATEN 

 

Na afloop van de zegen 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 voren. Wilt u buiten nog napraten? Doe dat 

dan op voldoende afstand van de uitgang en van elkaar. Heel hartelijk dank. 


