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Zondag 17 oktober 

 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie.  

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

 

Zondag 17 oktober is de eerste collecte bestemd voor het project “kerk met vrouwen in de hoofdrol”. 

Het project van Kerk in Actie ondersteunt lokale kerkgemeenschappen op Papua. Zij spelen een 

belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en 

gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de 

sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua 

in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol 

spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en 

maatschappelijk werk. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

 

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 17 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 17 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 287: 1 en 2  

 

1 Rond het licht dat leven doet, 

groeten wij elkaar met vrede;  

wie in voor- of tegenspoed, 

zegen zoekt, mag binnentreden,  

bij de Heer zijn wij hier thuis,  

kind aan huis.  

 

2 Rond het boek van Zijn verbond, 

noemen wij elkaar bij name,  

roepen wij met hart en mond, 

levenswoorden: ja en amen, 

als de kerk van liefde leest, 

is het feest. 

 

Welkom door de ouderling van dienst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvangspsalm: Psalm 84:1 en 3 

 

Gemeente gaat staan 

 

1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

3  Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 

zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 

dan valt op hen een milde regen. 

Ja, in het hart van de woestijn 

ontspringt een heldere fontein. 

 

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 

 

Over de dienst 

 

Gezongen gebed om ontferming: NLB 1005 

 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 

 

 



Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  

U ben de vredevorst 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats voor U gebouwd. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Dankbaarheid delen 

 

Lied: NLB 210: 1 en 2 

 

1 God van hemel, zee en aarde  

Vader, Zoon en heilige Geest,  

die ons deze nacht bewaarde,  

onze wachter zijt geweest,  

houdt ons onder uw gezag,  

ook in deze nieuwe dag.  

2 Neem mijn dank aan, deze morgen,  

dat Gij alle dagen weer  

al mijn angsten, al mijn zorgen  

met mij delen wil, o Heer 

Nooit ben ik geheel alleen:  

Gij zijt altijd om mij heen. 



Gebed om de Geest 

 

Gesprek met de kinderen 

 

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

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Schriftlezing: Numeri 11: 24-29 (lector)  

 

Lied: Psalm 119: 49 

 

49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 

Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 

Wanneer uw heilig woord geopend is 

zal 't als een licht het duister op doen klaren. 

Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 

uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

 

Schriftlezing: Marcus 9: 38-41 (lector)  

 

Uitleg en verkondiging: ‘Wie hoort erbij?’ 

 

Lied: NLB 848  

 

1. Al wat een mens te kennen zoekt 

aan waarheid en aan zin: 

het ligt verhuld in uw geheim 

dat eind is en begin. 

 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 

 

4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 

die doven horen doet. 

 

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

 

 

 

 

 



Kinderlied: Lied 461 ‘Evangelische liedbundel’  

 

refrein 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je leren 

door de Heil'ge Geest in jou 

 

Het is vaak moeilijk om goed te doen 

en echt voor God te leven. 

Daarom heeft de Heer als hulp voor ons 

Zijn Heil'ge Geest gegeven. 

 

refrein 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je leren 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Waar je ook bent en wat je ook doet, 

Hij wil je steeds weer leren 

om door je hele doen en laten heen 

de Vader te vereren. 

 

refrein 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je leren 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Wanneer Gods Geest je leven leidt, 

dan zul je pas gaan merken 

dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, 

en altijd zal sterken. 

 

refrein 

Liefde, blijdschap, vrede, 

goedheid en ook trouw, 

wil de Heer je leren 

door de Heil'ge Geest in jou. 

 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte  

 

De kinderen mogen van de crèche opgehaald worden 

 

 

 

 

 

 

 



Slotlied: NLB 993: 1,2,3,4 en 7 

 

Gemeente gaat staan 

 

1. Samen op de aarde, 

dat beloofde land, 

God zal ons bewaren, 

want Hij houdt in stand 

 

2. wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 

Hij zal niet verlaten 

wat Hem toebehoort. 

 

3. ’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 

om zijn naam te troosten 

zijn zij aangebracht; 

 

4. om zijn naam te prijzen 

gaf Hij zon en maan, 

wijzen en onwijzen 

gunt Hij één bestaan. 

 

7. Kerk en wereld samen, 

vasteland en zee, 

worden ja en amen, 

ja uit ja en nee. 

 

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. 


