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COLLECTEINFORMATIE 

 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. 

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

U kunt op de volgende manieren bijdragen: 

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 t.nnv.. 

Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 8 augustus. 

U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij omschrijving in: collecte 2 zondag 8 augustus.  

3. Ook kunt u uw gift doneren in de collectemandjes bij de uitgang in de kerk. 

De diaconie  



VOOR DE DIENST 

 

Lied voor de dienst: NLB 280: 1, 2, 3 

 

De vreugde voert ons naar dit huis, 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept Zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Dit huis van hout en steen, dat lang, 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt, 

van wie zijn voorgegaan. 

 

Dit huis dat alle sporen draagt  

van wie maar mensen zijn,  

de pijler die het alles schraagt,  

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

INTREDE 

 

Intochtslied: Psalm 134: 1, 2 

 

Gemeente gaat staan 

 

Gij dienaars aan den Heer gewijd, 

zegent zijn naam te allen tijd. 

Gij die des daags zijn gunst verwacht, 

zegent zijn naam ook in de nacht. 

 

Die in het huis des Heren zijt, 

zegent zijn naam en majesteit, 

zingt tot zijn eer met luider stem 

en heft uw handen op naar Hem. 

 

De tafelkaars wordt aangestoken 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

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. 

 

De gemeente gaat zitten. 

 

  



Lied: NLB 921 

 

Christe lux mundi, 

qui sequitur te, 

habebit lumen vitae, 

lumen vitae (4x) 

 

Vertaling: Christus, licht der wereld, wie U volgt heeft het licht dat leven geeft. 

 

Gebed om ontferming en vergeving 

 

Lied: Psalm 111: 1 

 

Van ganser harte loof ik Hem 

in 't midden van Jeruzalem, 

den Heer in 't midden der getrouwen. 

Groot zijn de daden van den Heer, 

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 

de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 

 

Verkondiging van Gods genade 

 

Lied: Psalm 111: 2, 3 

 

Zijn doen is louter majesteit, 

zijn luister, zijn gerechtigheid 

houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 

Genadig en barmhartig is 

de Heer, en zijn gedachtenis 

eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 

 

Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 

zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs, 

steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 

Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 

Het land waarin de afgod troont, 

wilde Hij aan de zijnen schenken. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Lezing van de geboden 

 

Lied: Psalm 111: 4 

 

Hoe recht is zijner handen werk, 

de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 

hoe heilzaam zijn gegeven orde! 

Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 

wordt daar nooit meer aan afgedaan, 

ieder moet Hem gehoorzaam worden. 

 

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest                                                        

 

De kinderen komen naar voor en nemen het licht van de Paaskaars mee naar hun eigen dienst. 

 

Lezing: Johannes 7:53 - 8:11 (lector) 

 



Lied: NLB 991: 1, 2, 3, 7 

 

De eersten zijn de laatsten,  

wie nakomt gaat voorop 

zij moeten zich niet haasten,  

die leven van de hoop. 

 

God moge ons behoeden,  

wij zien elkander aan. 

De broeder kent de broeder,  

als een die voor moet gaan. 

 

Zo staat het voorgeschreven,  

zo is het steeds voorzegd, 

wie achter is gebleven  

krijgt eerstgeboorterecht. 

 

Veracht dan niet de kleinen  

en die verloren zijn, 

Want God noemt hem de zijnen  

die laat geboren zijn. 

 

Verkondiging 

 

Lied: NLB 221: 1, 3 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst. 

 

Kinderlied: Opwekking voor kids 14 ‘Lees maar in de bijbel’ (opname) 

 

God heeft ons zijn Zoon gegeven, 

Lees maar in de Bijbel. 

Hij belooft ons eeuwig leven, 

Lees maar in de Bijbel. 

Jezus heeft nu alle macht, 

Lees maar in de Bijbel. 

Door het offer dat Hij bracht, 

Lees maar in de Bijbel. 

 

Alles wat we nodig hebben 

Om voor God te leven, 

Dat staat in zijn Woord geschreven, 

Lees maar in de Bijbel. 

 

Heeft God altijd al bestaan? 

Lees maar in de Bijbel. 

Kan ik ook zijn stem verstaan? 

Lees maar in de Bijbel. 

Is het waar wat Jezus zei? 

Lees maar in de Bijbel. 

Houdt Hij echt zoveel van mij? 

Lees maar in de Bijbel. 

 

Alles wat we nodig hebben 

Om voor God te leven, 

Dat staat in zijn Woord geschreven, 

Lees maar in de Bijbel. 



Alles wat we nodig hebben 

Om voor God te leven, 

Dat staat in zijn Woord geschreven, 

Lees maar in de Bijbel. 

Alles wat we nodig hebben 

Om voor God te leven, 

Dat staat in zijn Woord geschreven, 

Lees maar in de Bijbel. Alles wat we nodig hebben 

Om voor God te leven, 

Dat staat in zijn Woord geschreven, 

Lees maar in de Bijbel. 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed & Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied: NLB 423 

 

Gemeente gaat staan 

 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met Uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met Uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

Voor alle mensen in deze stad: 

Vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

 

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 voor. Wilt u buiten nog napraten? Doe dat dan op voldoende afstand van de 

uitgang en van elkaar. Heel hartelijk dank. 


