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Collecte informatie zondag 23 januari 2022 
 

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 

tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 23 

  januari. 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 23 januari. 

 

3. U kunt ook uw gift doneren bij de uitgang in de kerk. 

 

4. En u kunt gebruik maken van de onderstaande QR-code 

 

 

 

 

 

 

 



VOOR DE DIENST 

Muziek  

 

Lied voor de dienst: NLB 833 (cantorij) 

 

Neem mij aan zoals ik ben,  

wek in mij wie ik zal zijn,  

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.  

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

 

Intochtslied: psalm 67: 1 en 2 (cantorij) 

 

De gemeente gaat staan  

 

1. God zij ons gunstig en genadig.  

Hij schenke ons ’t gezegend licht  

dat overvloedig en gestadig  

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde  

elk uw weg aanvaarde  

en tot U zich wend’ 

zo, dat allerwegen  

ieder volk de zegen  

van uw heil erkent.  

 

2. De volken zullen U belijden,  

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden  

en juichen over uwe naam.  

Volken zult Gij rechten,  

hun gedicht beslechten  

in gerechtigheid,  

volken op dees’ aarde,  

die uw arm vergaarde,  

die Gij veilig leidt.  

 

De tafelkaars wordt aangestoken 

  

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: NLB 195 (cantorij) 

 

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 



Kyriegebed  

 

Glorialied: NLB 867 (cantorij) 

 

1. Loof overal, loof al wat adem heeft,  

loof God die leeft.  

Zo hoog de hemel niet 

of daarheen reikt het lied,  

de aarde niet zo wijd,  

of God wordt lof bereid.  

Loof overal, loof al wat adem heeft,  

loof God die leeft.  

 

2. Loof overal, loof al wat adem heeft,  

loof God die leeft.  

De kerk zingt schoon en luid  

het lied dat niemand stuit,  

het hart is ’t bovenal,  

dat eeuwig zingen zal.  

Loof overal, loof al wat adem heeft,  

loof God die leeft.  

 

DIENST VAN DE SCHRIFT 

 

Gebed om de geest  

 

Kindermoment  

 

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

 

Schriftlezing: Johannes 1: 35-52 (lector) 

 

Lied: NLB 377: 1, 2, 3 en 6 (cantorij) 

 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij,  

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij  

o Lam van God, ik kom.  

 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,  

mijn angsten en onzekerheid,  

mijn maskers en mijn ijdelheid 

o Lam van God, ik kom.  

 

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,  

tast ik naar U, die mij bemint,  

bij wie mijn ziel genezing vindt  

o Lam van God, ik kom.  

 

6. Zoals ik ben, ja, dat ik dan  

de lengte, breedte, hoogte van 

uw diepe liefde vatten kan: 

o Lam van God, ik kom.  

 

Overweging  

 



Lied:  God zal met je meegaan (cantorij) 

 

God zal met je mee gaan als licht in je ogen als lamp voor je voet  

als hand op je hoofd en arm om je schouder  

als baken bij ontij en verte die wenkt  

als groet op je lippen en hoop in je hart  

als stem die je uit daagt en woord dat je voor gaat.  

 

Onder het pianospel komen de kinderen terug van de kindernevendienst 

 

Kinderlied: God kent jou (filmpje) 

 

God kent jou vanaf het begin  

helemaal van buiten en van binnenin  

Hij kent al je vreugde en al je verdriet,  

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.  

 

En weet je wat zo mooi is bij Jezus voel je je vrij  

om helemaal jezelf te zijn want Hij houdt van jou,  

ja Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij  

 

God kent jou vanaf het begin  

helemaal van buiten en van binnenin  

Hij kent al je vreugde en al je verdriet,  

want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

 

Dankgebed en voorbeden  

Stil gebed  

Onze Vader 

 

Collecten  

 

De kinderen mogen van de crèche opgehaald worden  

 

Slotlied:  NLB 425 (allen) 

 

De gemeente gaat staan  

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  

op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  

te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 

Zegen 

 

De zegen wordt beantwoord met een gezongen amen 

 

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! 


