
  

 

Orde van dienst 
 

Zondag 25 september 2022 

 

 

Tweede zondag van de herfst 

 

(Online) kerkdienst 

Protestantse Gemeente Lexmond 

 

Voorganger 

Drs. A. Mourik 

 

Ouderling van dienst 

Stefan den Hartog 

 

Organist/ Pianist 

Roel de With 



COLLECTEINFORMATIE 

 

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 25 september. 

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 25 september. 

 

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

 

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

 

 

 
 

 

 

  



DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Lied voor de dienst: NLB 274 

Onder het naspel komt de kerkenraad binnen. 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Intochtslied: Psalm 121:1 en 4 

De gemeente gaat staan bij het intochtslied. 

 

Bemoediging en groet 

 

Klein Gloria  

Na het Klein Gloria gaat de gemeente zitten. 

 

Kyriegebed 

Afgesloten met één keer acclamatie NLB 301e na ‘daarom bidden wij zingend’. 

 

Glorialied: NLB 305 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Kindermoment  

Aansluitend gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Zij nemen het licht van de Paaskaars mee. 

 

Lezing OT: Deut. 30:11-14 (lector) 

 

Lied: Psalm 146:1,2 en 4 

 

Evangelielezing: Lucas 16:19-31 (lector) 

 

Lied: NLB 718 

 

Verkondiging 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Lied: NLB 816 

Onder het naspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst. 

 

Kinderlied: Als je bidt (film) 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecten 

 

Slotlied: NLB 1014 

De gemeente gaat staan bij het slotlied. 

 

Zegen  

De zegen wordt gezamenlijk beantwoord 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. Heel hartelijk dank. 


