
  

 

Orde van dienst 
 

Zondag 26 juni 2022 

 

Bevestiging ambtsdragers 

 
 

 

(Online) kerkdienst 

Protestantse Gemeente Lexmond 

 

Voorganger 

Ds. Harmke Heuver, Lexmond  

 

Ouderling van dienst 

Stefan den Hartogh 

 

Organist/pianist 

Roel de With 



Collecte informatie zondag 26 juni 2022 

 

De 1e collecte is bestemd voor de kerk 

De 2e 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: NL03 RABO 0336 0039 27 

tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 1 zondag 26 

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 26 

juni. 

 

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

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied voor de dienst: NLB 970: 3, 4 en 5 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

 

Gemeente gaat staan voor het intochtslied 

 

Intochtslied: Psalm 121: 1 en 4 

 

De tafelkaars wordt aangestoken  

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: NLB 195 ‘Klein Gloria’ 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Drempelgebed  

 

Moment met de kinderen  

 

Lied: Op toonhoogte 291: ‘k stel mijn vertrouwen 

 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God  

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot  

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij 

‘k zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij. 

 

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

 

Schriftlezing: Mattheus 9: 9-13 

 

Lied: NLB 912: 1, 2, 4 en 6 

 

Schriftlezing: Galaten 5: 21b-25 

 

Lied: ‘Sing a song for the peace’ door de cantorij.  

 

Sing a song fort he peace of people,  

sing a song fort he rights of ev’ryone.  

Sing a song fort he peace of people, 

sing a song fort he peace of ev’ryone.  

 

Give your hand and will be a friend,  

each to another in ev’ry place or land.  

Give your hand and will be a friend,  

each to another in ev’ry place or land.  

 

Overweging 

 

 

  



Lied: ‘Ga mee met ons’ (op de melodie van: Blijf mij nabij) 

 

Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit  

naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  

Leef op in ons, o Heer die leven doet  

want wie die toekomst krijgt, die leeft voorgoed.  

 

Ga mee met ons, in liefde wijd en zijd.  

Gun ons een flits, een teken in de tijd,  

dat U er bent, zoveel om mensen geeft  

en zonder wanhoop voor de vrede leeft.  

 

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U?  

Een mens sterft af aan enkel hier en nu.  

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  

Houd steeds in ons de nieuwe mens ten doop 

 

De kinderen komen terug van de kindernevendienst. 

 

Afscheid van aftredende ambtsdragers 

 

Overdracht  

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers  

 

Opdracht  

 

Vraag aan de ambtsdragers  

 

Zegen 

 

Vraag aan de gemeente: 

 

Gemeente gaat staan 

 

V Wij zijn met elkaar verbonden door Gods trouw.  

  Wij leven door de inspiratie van de heilige Geest 

  en vormen één lichaam waarvan Christus het hoofd is.  

  Beloven jullie de nieuwe ambtsdragers 

  te dragen in hun ambt met jullie liefde en geloof,  

  voor hen te bidden  

  en met hen mee te werken in de dienst aan kerk en samenleving? 

 

Allen:  Ja, dat beloven wij. 

 

De gemeente neemt plaats.  

 

Lied: NLB 833 

 

Dankgebed & voorbede 

Als acclamatie zingen wij: NLB 386d 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 



Aandacht voor de collecte  

 

De kinderen mogen van de crèche opgehaald worden 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

De gemeente gaat staan voor het slotlied 

 

Slotlied: NLB 416 

 

Zegen 

 

De zegen wordt beantwoord met een gezongen amen 

 

BIJ HET VERLATEN 

 

Na afloop van de zegen verlaten we de kerkzaal. Bij de uitgang wordt gecollecteerd. 

 

Na de dienst is er gelegenheid om de aftredende ambtsdragers te bedanken én de nieuwe 

ambtsdragers te feliciteren voorin de kerk.  

 

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

verlaten. De achterste rijen eerst; opvolgend naar voren. Heel hartelijk dank. 


