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COLLECTEINFORMATIE 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie.  
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk. 
 
1e collecte – Griekenland, opvang voor gestrande vluchtelingen 
 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar 
veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije 
terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en 
onzekere tijd, vanwege lange procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een 
beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een 
betere plek te krijgen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in 
 

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: NL15 RABO 0336 0800 50 tnv 
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 20 juni. 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 20 juni.  

 
3. U kunt collectebonnen in een envelop doen en erop (of er in) te schrijven voor welk doel u 

geeft. De envelop stopt u dan in de brievenbus aan de Kortenhoevenseweg 36 in Lexmond.  
 

4. U ook uw gift doneren in de collectemandjes bij de uitgang in de kerk. 
 
De diaconie. 
 
AANVANG 

Pianomuziek 

 

Lied van de zondag NLB 975 vers 1 en 4 (cantorij) 

 

Jezus roept hier mensen samen  

die in woord gebed en lied  

Gods aanwezigheid beamen;  

geen belofte gaat teniet  

Prijs nu God die goed en trouw is,  

prijs de Zoon, die mensen kent,  

prijs de Geest die als de Trooster  

zich naar ons heeft toegewend 

 

Jezus roept ons tot zijn tafel,  

breed en wereldwijd gedekt,  

waar de kerk bezit haar aardse  

hemelse ontmoetingsplek.  

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam  

deel het lied van liefde weer,  

deel het feest voor heil’ge zondaars,  

wees te gast bij God, de Heer 

      

Binnenkomst kerkenraad en voorganger 

 

Welkom door ouderling van dienst 

  

Intochtslied Psalm 84 vers 1 en 6 (cantorij) 

 

De gemeente gaat staan 



 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer, 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om, 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen, 

dan dat het juichend U ontmoet, 

die leven zijt en leven doet. 

 

Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

Aansteken van de tafelkaars    

 

Votum en Groet 

  

Klein gloria 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 305 (cantorij) 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

    

 



WOORD   

 

Gebed bij de opening van het Woord 

  

Kinderen krijgen het licht mee naar de kindernevendienst 

 

Lezing uit het evangelie naar Johannes 4: 5 t/m 26 en 28 t/m 29  

 

NLB 362 vers 2 en 3 (cantorij)  

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen. 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 

Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 

uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 

Uitleg en verkondiging      

 

ANTWOORD 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst 

 

Kinderlied ‘Heer u kent mij als geen ander’ (opname) 

 

Heer, U kent mij als geen ander, 

U weet of ik zit of sta. 

En U kent ook mijn gedachten 

voordat ik iets zeggen ga. 

Dat U mij zo heel goed kent Heer, 

daar snap ik dus echt niks van. 

‘t Is een wonder boven wonder, 

dat ik niet begrijpen kan. 

 

Refrein: 

Want U bent altijd bij mij  

en altijd om mij heen.      

U legt uw handen op mij  

en laat mij nooit alleen.   

 

Ook al zou ik naar het westen 

of het verre oosten gaan; 

overal zult U mij leiden, 

U zult altijd naast me staan. 

En U maakte heel mijn lichaam, 

telde ook nog al mijn haar. 

Nee, dit kan ik ook niet vatten, 

het is mij te wonderbaar. 

 

Refrein 

 



Aandacht voor de gaven  

 

NLB 365 vers 1, 4, 5 en 7 (cantorij) 

 

Tijdens dit lied wordt de avondmaalstafel in gereedheid gebracht. 

 

Wij dragen onze gaven, 

het werk van onze hand, 

het werk van onze dagen, 

de garven van het land, 

van wind en zon en regen 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 

 

Wij wijden U de schoven, 

wij wijden U het brood, 

want brood komt uit den hoge 

van bij de Here God, 

voor wie de halmen buigen 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 

 

Wij brengen U de druiven, 

wij plengen U de wijn, 

die zal van U getuigen, 

die zal U eigen zijn, 

geheel en al U eigen 

tot eer van U, o God en Heer, 

halleluja! 

 

Gij hebt U zelf gegeven 

als zaad, voor ons ontkiemd, 

uw hart en ziel en zegen, 

Gij zijt het, die ons dient 

met vlees en bloed en leven 

o God en Heer, groot is uw eer, 

halleluja! 

 

Nodiging en vredegroet 

 

v  De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in Hem geloven en Hem liefhebben. Wij nodigen u als 

dienaren van Jezus Christus om dankbaar en gelovig met de lofzang in te stemmen en brood 

en wijn uit zijn hand te ontvangen. 

v  Vrede met u allen! 

g Vrede ook met u! 

v  Wij geven elkaar een teken van vrede 

 

Wij geven elkaar op afstand een teken van vrede  

 

Tafelgebed 

 

v De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren. Verheft dan uw harten. 

g Wij zijn met ons hart bij de Heer 

v Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

g Hij is onze dankbaarheid waardig  

v God, onze Vader, 

U hebt ons hier samengeroepen. U wilt bij ons zijn. Er is veel waarvoor wij U willen danken: 

voor het licht in onze ogen, voor de mensen om ons heen, voor de wereld die uw schepping 



is. Er kan veel met mensen gebeuren en er is veel dat wij niet kunnen begrijpen. Maar wij 

vertrouwen U op uw woord: U zult ons niet verlaten. Wij danken U voor Jezus, uw Zoon. Hij 

gaf zijn liefde door. Hij liet ons voelen hoe dicht U bij ons bent. Hij gaf zichzelf aan mensen en 

bleef trouw aan U en aan ons tot in zijn dood aan het kruis. Maar U hebt Hem doen herleven 

en Hem een erenaam gegeven. Met allen die uw Naam belijden zeggen wij U: 

g Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten 

 Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid 

 Hosanna in de hoge! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer  

Hosanna in de Hoge!  

v Op dit moment zijn wij hier samen rondom deze tafel om te doen wat Jezus ons heeft 

voorgedaan. Want op de avond voordat Hij ging sterven was Hij voor de laatste keer samen 

met zijn vrienden. Hij nam een brood, dankte er voor, brak het, gaf het hun en zei: Dit is mijn 

lichaam voor U. Doe dit om Mij te gedenken. En toen ze gegeten hadden, nam Hij een beker 

met wijn, dankte opnieuw, gaf die aan zijn vrienden en zei: Deze beker is het nieuwe verbond 

in mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Blijf dit doen 

om Mij te gedenken. Zo willen we dankbaar gedenken wat Jezus deed. Hij is in ons midden 

met zijn leven, zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding. 

v Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,   

g verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt  

v Heer, geef uw Geest van liefde aan ons allemaal. Dan zullen wij samen één gemeente zijn, 

mensen die willen delen van wat U geeft, die opkomen voor hen die onrecht lijden en gebrek, 

die in uw Naam trouw willen zijn aan de mensen. Zo zal de stad van de vrede dichterbij 

komen. 

v …voorbeden en gebed over de gaven… 

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons heeft gegeven: 

g Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw 

wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks 

brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en 

leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Woorden bij het delen 

 

v Het brood dat wij breken is het lichaam van Christus voor u gegeven. De beker die wij delen is 

gemeenschap met het bloed van Christus voor u vergoten. 

 

Delen van brood en wijn  

 

Op nodiging van de diaken komt een ieder naar voren om brood en wijn te ontvangen. 

 

Tijdens het delen van brood en wijn luisteren we naar NLB 895 (cantorij) 

 

De noche iremos, de noche 

Que para encontrar la fuente 

Sólo la sed nos alumbra 

Sólo la sed nos alumbra. 

 

Wij gaan de nacht door, het duister,  

op zoek naar het levend water.  

Enkel de dorst zal ons licht zijn,  

enkel de dorst zal ons licht zijn. 

 

Dankzegging  

 

WEGZENDING EN ZEGEN  

 

Slotlied NLB 975 vers 1, 2, en 4 (cantorij & gemeente) 

 



De gemeente gaat staan. 

De cantorij zingt het 1e couplet. 

Couplet 2 en 4 wordt op spraakniveau in samenzang met de gemeente gezongen. 

 

Jezus roept hier mensen samen  

die in woord, gebed en lied  

Gods aanwezigheid beamen,  

geen belofte gaat te niet.  

Prijs nu God, die goed en trouw is,  

prijs de Zoon, die mensen kent,  

prijs de Geest die als de Trooster  

zich naar ons heeft toegewend.  

 

Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het Heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus´ glorie 

is op aarde neergedaald.  

 

Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse 

hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 

deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heilige zondaars, 

wees te gast bij God de Heer. 

 

Zegen 

 

v Een zegen voor onszelf, uit te dragen naar de ander: 

De Heer zegent je en Hij behoedt je, 

De Heer kijkt je aan en is je genadig, 

De Heer kijkt altijd naar je uit en geeft je zijn vrede.  

g Amen  

 

BIJ HET VERLATEN 

 

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. 


