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COLLECTEINFORMATIE 

 

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede 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: NL15RABO 03360 80 050 tnv Protestantse 

Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 22 mei. 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 22 mei.  

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

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

 

 

 

 
 

 

  



VOORBEREIDING 

 

Muziek 

 

Lied voor de dienst: Wij leven van verwondering (Melodie: Gezang 466, LvdK 1973)   

 

1. Wij leven van verwondering  

en uit een diep vermoeden, 

dat in en om ons leven heen,  

een hand ons wil behoeden, 

dat er een hart is dat ons draagt, 

dat er een stem is die ons vraagt, 

dat God ons leidt ten goede.  

 

2. Wij leven dwars door vragen heen, 

met tere zekerheden, 

dat ondanks voor en tegenspraak, 

hier kwetsbaar wordt beleden, 

dat er een hand is die ons draagt,  

dat er een stem is die ons vraagt,  

dat God deelt in ons heden. 

 

3. Wij leven het mysterie uit 

de waarheid ongemeten,  

dat al ons denken bovenuit, 

in ons een heel diep weten,  

weet dat een hand ons leven draagt 

dat er een stem is die ons vraagt, 

die ons een God wil heten.  

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied: NLB 462: 1 t/m 4 

 

Gemeente gaat staan. 

 

1. Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen, 

levenslang gebroken zijn? 

 

2. Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn, 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 

 

3. Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt, 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 

4. Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 



 

Ontsteken van de tafelkaars in kerk en huis 

 

Bemoediging en groet 

 

Vg:  Ons samenzijn dragen wij op aan God 

Allen:  die liefde is en grond van ons bestaan  

Vg:  die ons stelt in zijn licht en roept tot haar dienst 

Allen:  die ons op de weg zet van de hoop en van licht.  

Vg:  Vrede en vertrouwen voor u, voor jou  

Allen:  Vrede en vertrouwen voor onze wereld. Amen. 

 

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. 

 

Toelichting op de dienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: NLB 903: 1, 2 

 

1. Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 

niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

2. Als een vogel, die zijn tere 

jongen met de vleugels dekt, 

zo houdt over mij de Here 

zijn beschuttende arm gestrekt. 

Alles wendt Hij mij ten goede, 

Hij is bij mij nacht en dag, 

ja, van voor ik 't licht nog zag, 

ben ik veilig in zijn hoede. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de Geest  

 

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



 

Lezing: Micha 4:1-8 (lector) 

 

NLB 1008 

 

1. Rechter in het licht verheven, 

Koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleug'len ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

2. Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eind'lijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 

 

Verkondiging 

 

NLB 1001 

 

1. De wijze woorden en het groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

 

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 



 

Tijdens het naspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst. 

 

DIENST VAN DE GAVEN 

 

Dank- en voorbeden 

 

De gebeden worden steeds zingend beantwoord met NLB 367j: 

 

Heer, hoor ons roepen 

en schenk ons genade. 

 

Aandacht voor de collecte 

 

De allerkleinsten kunnen opgehaald worden bij de kinderoppas. 

 

Slotlied: Ga dan op weg (melodie: NLB 868) 

 

De gemeente haat staan. 

 

1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden 

Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 

Wees niet bevreesd, 

ga en vertrouw op de Geest, 

die je van angst zal bevrijden. 

 

2. Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen. 

Geef aan een ieder al wat jij je zelf toe zou wensen. 

Dan, onder ‘t gaan 

zul je een ander zien staan 

en overstijg je je grenzen. 

 

3. Ga dan op weg en verdraag al je twijfels en zorgen. 

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen. 

Houd op het licht 

altijd je ogen gericht. 

Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

 

Zegen 

 

De zegen wordt afgesloten met een driemaal gezongen amen. 

 

Muziek 

 

BIJ HET VERLATEN 

 

Een ieder wordt verzocht om de kerkzaal te verlaten nadat de kerkenraad de kerkzaal heeft verlaten. 

De achterste rijen eerst; opvolgend naar voor. 


