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Zondag 27 november 

 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie  

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

 

De eerste collecte is voor een project van Kerk in Actie in Colombia. In Bogotá zet een stichting zich in 

voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een 

veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen 

begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. 

 

Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven temidden van een omgeving vol 

armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken 

(filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar 

kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde 

Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek.  

 

1) U kunt uw gift nu geven via de collectezakken. 

 

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 27 november. 

U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv 

Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 2 zondag 27 november. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTREDE 

Muziek  

 

Lied voor de dienst: NLB 473 

 

Binnenkomst kerkenraad en voorganger 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

 

Aansteken van de eerste adventskaars  

 

Lezen van een gedicht bij de eerste kaars 

 

God zal wonen bij de mensen 

 

In een wereld vol met zorgen, 

Wachten wij al eeuwenlang, 

Op een lichte, nieuwe morgen 

Hoor je ’t engelengezang? 

Straks zal alles weer gaan bloeien, 

Jezus krijgt dan alle macht. 

God zal wonen bij de mensen, 

Komt als kind in onze nacht. 

 

Gemeente gaat staan voor het intochtslied 

 

VOORBEREIDING 

 

Psalm van intocht: Psalm 25: 2, 7 

 

Aansteken van de tafelkaars 

 

Onze hulp en begroeting 

 

Lied: NLB 275: 1,2 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Kyriegebed 

 

Lied: NLB 275: 3,4,5 

 

Bemoediging 

 

Lied: NLB 911: 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Moment met de kinderen: adventsproject ’Ik kan niet wachten’ 

 

Projectlied: ‘Komt als kind in onze nacht’ (opname) 

 

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

 

Gebed van de zondag 



 

Schriftlezing: Matteüs 24: 1-14 (lector) 

 

[24] 1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn 

aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: 

geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’ 
3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: 

‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van 

deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen 

komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie 

zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten 

namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde 

trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde 

beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door 

alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden 

en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de 

wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 
14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle 

volken, zal het einde komen. 

 

Lied: NLB 447 

 

Uitleg en overdenking 

 

Lied: NLB 441: 1,4 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst. 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dank- en voorbede 

Gemeenschappelijk gebeden ‘Onze Vader’ 

 

Collecte 

 
Tijdens het voorspel van het slotlied mogen de kinderen uit de crèche opgehaald worden 
 
Gemeente gaat staan voor het slotlied 
 
Slotlied: NLB 442 
 
Wegzending en Zegen 
 

Beantwoord met een gezongen amen 

 

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. Heel hartelijk dank. 


