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VOOR DE DIENST 

 

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie 

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

 

Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant Sirkelslag: interactief bijbelspel  

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel 

Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag 

spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen 

groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij 

Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig 

met geloofsonderwerpen. Helpt u mee deze collecte een succes te maken? 

 

 

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 31 januari. 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 21 januari.  

 

3. U kunt collectebonnen in een envelop te 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Orgelspel 

 

Voor de dienst: NLB 216 (opname cantorij) 

 

1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingen de vogels, geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2.Dauw op de aarde zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet het is goed. 

 

3.Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intochtslied: Psalm 65:1 en 2 (opname cantorij) 

 

1. De stilte zingt U toe, o Here 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

2. Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in Uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

 

VOORBEREIDING 

 

De kaars wordt aangestoken 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: ‘Klein Gloria’ NLB 195 (opname 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 

 



Gebed 

 

Woord van vergeving 

 

Loflied: NLB 150a: 1 en 2 (opname cantorij)  

 

1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

2.Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Woord om uit en naar te leven 

 

Lied: NLB 992 (pianospel en gesproken tekst) 

 

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3. Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4. Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

Korte toelichting bij het thema 

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Kindermoment en kinderlied 

 

Jezus gaat met zijn leerlingen naar de synagoge in Kafarnaüm. De mensen zijn diep onder de indruk 

van wat Jezus vertelt. Hij geneest er ook een man die bezeten is. 

We luisteren naar het lied: ‘De bijbel’. 

 

Lezing: Marcus 1: 14-20 

 

 

 

 

 

 

 



Lied: NLB 531 (piano) 

 

1.Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept u en mij, 

om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 

 

2.Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 

k Wil in uw woning wezen 

voor nu en voor nadezen, 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en neemt ook u terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 

 

3.Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan, 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, het eeuwig leven. 

 

Filmpje: ‘Give into giving’ 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Meditatief orgelspel  

 

Lied: NLB 840 (opname Nederland zingt – Elisa Mannah) 

 

1.Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 

want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

en de Heer zegt kom en ik kom. 

 

2.O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 

Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

3.Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 

ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 

en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

DIENST VAN DE GAVEN EN DE GEBEDEN 

 

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

 



Collecte en collecte-informatie 

 

Lied: NLB 675 in de bewerking van Stef Bos (opname Hart en Ziel – Stef Bos en jongerenkoor) 

 

Geest van hierboven, leer ons geloven 

hopen liefhebben door uw kracht 

hemelse vrede, deel u nu mede  

aan een wereld die u verwacht 

 

ik wil het water naar de zee zijn 

de zoden aan de dijk 

het gevecht tegen de bierkaai 

alles wat onhaalbaar lijkt 

 

ik wil de rots zijn in de branding 

met de verbeelding aan de macht 

wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 

en het daglicht in de nacht 

 

ik wil een land zijn zonder grenzen 

waar de ruimte nog bestaat 

ik wil traag zijn als de waarheid 

die de leugen achterhaalt 

 

ik wil de moed zijn van de wanhoop 

het stilstaan van de tijd 

ik wil een sprong zijn in het duister 

en de laatste strohalm zijn 

 

ik wil de taal zijn van een dichter 

die zichzelf geen dichter noemt 

het zout zijn van de aarde 

en de kus die ons verzoent 

 

ik wil een land zijn zonder woorden 

gedragen door de wind 

ik wil de wereld weer leren zien 

door de ogen van een kind 

 

en met de schoonheid van de onmacht 

lopen langs een eindeloze weg 

met open ogen dromen 

weerloos en toch sterk 

 

ik wil het water naar de zee zijn 

de zoden aan de dijk 

het gevecht tegen de bierkaai 

alles wat onhaalbaar lijkt 

 

ZEGEN 

 

Uitzending en zegenbede 

 

Muziek 


