
  

 

Orde van Dienst 
 

Zondag 22 november 2020 
 

 
 

Eeuwigheidszondag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Online kerkdienst 

Protestantse Gemeente Lexmond 
 

Voorganger 
Mw. Yolanda van der Stelt, Houten 
 
Ouderling van dienst 
Peter Kleppe 
 
Organist & Pianist 
Roel de With 
 
 
 



VOOR DE DIENST 
 
De 1e collecte is bestemd voor de diaconie 
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk 
 
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we 
elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de 
gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Wat kan het belangrijk zijn: een 
luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale 
taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding 
van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een 
uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het 
spreken in het openbaar. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in 
het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.  
 
U kunt uw gift voor de eerste collecte overmaken op: NL15 RABO 0336 0800 50 tnv 
Protestantse Gemeente Lexmond. Vult u bij omschrijving in: collecte 1 zondag 22 november.  
 
U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv 
Protestantse Gemeente Lexmond. Vult u bij omschrijving in: collecte 2 zondag 22 november.  
 
Door collectebonnen in een envelop te doen en erop (of er in) te schrijven voor welk doel u 
geeft kunt u ook bijdragen aan de collecten. De envelop stopt u dan in de brievenbus aan de 
Kortenhoevenseweg 36 in Lexmond. Of met de betaalfunctie in de sinds kort in gebruik 
genomen app Appostel. 
 
De diaconie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 
Lied voor de dienst 295 – Wees hier aanwezig 
(Cantorij) 
 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

1. Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.   

 
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

2. Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.   

 
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

3. Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.        

 
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel.  
 
Refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Welkom 
 
AANVANG 
 
De gemeente gaat staan 
 
Ontsteken van de tafelkaars aan het Licht van de Paaskaars 
 
Bemoediging  V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
   G: Die hemel en aarde gemaakt heeft  
Groet   V: De eeuwige is met u. 
   G: Ook met u zij de Eeuwige. 
 
Drempelgebed V: Gij die ons kent en doorgrond, 
    zie ons hier aan met uw licht en erbarmen.   
   G: Help ons te wandelen in Uw licht 
   V:    Uw liefde brengt aan het licht wat onaf is, 
    wat breekt of gebroken is, 
    wat wij verzwijgen , of elkaar onthouden. 



   G:    Help ons te wandelen in Uw Licht 
   V: Aan U vertrouwen wij onszelf en elkaar toe, 
    vat ons samen in uw stralen: 
   G:   Laten wij wandelen in Uw Licht.   

Amen.  
 
De gemeente gaat zitten 
 
Aanvangspsalm 139, vers 1, 2 en 11 – Heer, die mij ziet zoals ik ben 
(Cantorij) 
 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
3. Gedachten ongeëvenaard  

hebt Gij, o God, geopenbaard  
in al de werken van uw hand –  
gedachten talloos als het zand.  
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,  
ik vind U altijd aan mijn zijde 

 
Kyrie  
 
V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood van de wereld.  
   En wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde, en verder dan onze
 nood reikt zijn trouw. 
   
Glorialied 281: 1, 2, 3, 6, 9  en 10 – Wij zoeken hier uw aangezicht 
(Cantorij) 
 

1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie Eleison! 

 
2. Wanneer het donker ons verrast, 

Houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie Eleison! 

 
3. Verschijn ons als de dageraad, 

Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie Eleison! 

 
6. De zon straal van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 



 
9. Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 

 
10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

  
Gebed van de zondag 
 
De kinderen ontsteken een licht aan de Paaskaars en gaan naar de kindernevendienst. 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Schriftlezing Jesaja 49: 14 – 16a 
 
Lied 601 – Licht dat ons aanstoot in de morgen 
(Cantorij) 
 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
Schriftlezing Mattheüs 6: 24 - 34 
 
Lofprijzing 339a – U komt de lof toe 
(Cantorij) 
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,  
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen.  
 



Overdenking 
 
Pianomuziek 
 
Kinderlied – Ik zag een kuikentje 
(Film) 
 
Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels waar het veilig zat 
Tegen regen, tegen zonneschijn 
Heer, zo wil ik bij U zijn 
In de schaduw van Uw vleugels 
wil ik schuilen, wil ik schuilen 
in de schaduw van uw vleugels 
wil ik schuilen, o Heer 
U bent mijn toevlucht 
U bent mijn sterkte 
U bent mijn schuilplaats 
 
BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 
Geloofsbelijdenis Lied 793: 1 en 3 – Bron van liefde, licht en leven 
(Cantorij) 
 
Gemeente gaat staan 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt, 
door Uw hand elkaar gegeven, 
door Uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op Uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet, 
dat wij samen lachend lopen, 
in Uw grote bruiloftsstoet. 

 
Bron van liefde, licht en leven, 
laat Uw vreugde in ons zijn, 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen, 
zó dat zelfs de dood niet scheidt, 
niets kan liefde overwinnen, 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Gemeente gaat zitten 
 
  



Lied 1005: 1, 2 en 4 – Zoekend naar licht 
(Film) 
 

1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Refrein: Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Refrein. 
 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
Refrein. 

 
Inleiding bij de gedachtenis aan hen die ons voorgingen 
 
Lied - Heer herinner U de namen (melodie lied 730) 
(Cantorij) 
 

1. Heer, herinner U de namen, 
ieder die gestorven is. 
Zie ons aan zoals wij kwamen 
uit de diepte, het verlies 
van de mensen, die wij dragen 
op de lippen, in ons hart, 
die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart. 

 
 

2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden 
van ons dagelijkse brood; 
hoe wij vochten, hoe wij speelden 
ongehinderd door de dood. 
Ooit bent U met ons begonnen 
aan een ware levensreis. 
Langs de wegen van verlangen 
gaan wij biddend: breng ons thuis. 
 

3. Uit het duister van de dalen 
zoeken wij uw nieuw gebied. 
Laat ons niet in schuld verdwalen, 
niet verzanden in verdriet 
U bent onze hoop voor ogen, 
spreek één woord: je bent bemind, 
zoals Jezus werd bewogen 
met ontferming voor een kind. 



 
4. God, gedenk de vele aardse 

tranen van verdriet en zorg; 
vang ze op, Heer, en bewaar ze 
in uw kruik van troost en borg; 
en ontvang de levensparels, 
die wij koesteren als een schat; 
wil hen in uw Rijk aanvaarden 
en gebruiken voor uw stad. 

 
(tekst Kees van der Zwaard) 

 
We gedenken, in het vertrouwen dat zij geborgen zijn bij God… 

Jan Kon      5 december 2019   70 jaar 

Hendrik Sebastiaan de Korte    26 januari 2020  26 jaar 

Anna Alida Visser-ten Hoor    7 april 2020   94 jaar 

Marinus Bastiaan Boer    15 april 2020   47 jaar 

Jeannette Swart     26 juni 2020   45 jaar 

Gerrit van Zeggelaar     6 oktober 2020  84 jaar 

Johanna Maria van Zeggelaar-Waardenburg 14 oktober    82 jaar 

Jasper Hakkesteegt     22 oktober   83 jaar 

 
Lied - Wanneer wij leven, leven wij voor God (Iona)(3x) 

(Cantorij) 
 

 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en een gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’ 
 



Slotlied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn 
(Cantorij) 
 
De gemeente gaat staan. 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, 
met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden,  
over jou Zijn vleugels spreiden, Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn, in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen, Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in Zijn naam elkaar begroeten, Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegenbede, door de gemeente beantwoord met ‘Amen’ 
 
Muziek 
 
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. 
 


