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COLLECTEINFORMATIE
Zondag 5 september.
De 1e collecte is bestemd voor de diaconie. Heilig Avondmaalcollecte.
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk.
U kunt uw giften overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel. Of door de eerste collecte over
te maken op: NL15 RABO 0336 0800 50 tnv Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving
in: collecte 1 zondag 5 september. 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 5
september. U kunt ook uw gift doneren in de collectezakken bij de uitgang in de kerk.
De diaconie

VOOR DE DIENST
Muziek
Lied voor de dienst NLB 276: 1, 2 en 3
Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Welkom door de ouderling van dienst
INTREDE
Aanvangslied Psalm 139: 1 en 8
De gemeente gaat staan
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.
Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
De tafelkaars wordt ontstoken aan het Licht van de Paaskaars
Stil gebed
Bemoediging en groet
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.
De gemeente gaat zitten
Moment met de kinderen; bedenken en bidden van het Kyriegebed

Glorialied NLB 883
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja.
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja.
Jesus, prince of peace, glory, halleluja.
Jesus, prince of peace, glory, halleluja.
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja.
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja.
Jesus, prince of peace, glory, halleluja.
Jesus, prince of peace, glory, halleluja.
De kinderen gaan naar de kindercatechese en nemen het licht van de Paaskaars mee.
DIENST VAN HET WOORD
De 10 woorden, NLB 310: 1 t/m 5
Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!
Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren wie drift bemint wordt ziende blind.
Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.
Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
Schriftlezing Marcus 8:17 t/m 9:1
NLB 841: 1, 3 en 4
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de Messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
Overweging
NLB 843: 1 t/m 4
Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of mij geven, gaandeweg?
Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,
is het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.
Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.
Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Aandacht voor de collecten
De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
VIERING HEILIG AVONDMAAL
Voorganger:

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.
Vrede met u allen!

Gemeente:

Vrede ook met u!

Lied ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’
Wij worden genodigd aan tafel te gaan,
te vieren met brood en met wijn
het feest zoals Jezus het ook heeft gedaan:
Wij willen zijn leerlingen zijn.
Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?
Waarom toch die wijn en dat brood?
Het antwoord is evenals toen op die vraag:
Wij werden bevrijd van de dood.
Een waren wij slaaf, maar God maakte ons vrij
en leidde ons door de woestijn
naar ’t land van belofte. Daar mogen ook wij
weer leren Gods kind’ren te zijn.
Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!
Hij zelf heeft het ons voorgedaan.
Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer
Hem volgen, waar Hij is gegaan.
Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet.
Dan zingen de mensen verblijd:
Hij is onze Koning, voorbij is het leed,
Hij heeft van de dood ons bevrijd!
Voorganger:

Wij heffen onze harten omhoog en danken God voor alles wat Hij heeft gedaan.
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.
Daarom zingen wij een loflied voor U.

Lied: “Heilig, heilig, heilig de Heer!”
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge!

Voorganger:

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.

Lied: “Als wij dan eten van dit brood”
Als wij den eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij_ de dood des Heren,
totdat Hij komt!
Voorganger:

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

Gemeente:

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.

Lied: “Lam Gods dat draagt”
Lam Gods, dat draagt de zondenlast
van deze wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat draagt de zondenlast
van deze wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat draagt de zondenlast
van deze wereld, geef ons Uw vrede.
Uitdelingswoorden
Voorganger:

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.

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we liederen van Taizé.
Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons.
Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.
Blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.
Jezus U bent, het licht in ons leven:
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus U bent, het licht in ons leven:
open mij voor uw liefde, o Heer.
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer,
verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.
Dankgebed
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied NLB 840: 1, 2 en 3 Lieve Heer, gij zegt kom
De gemeente gaat staan.
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.
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.
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.
Zegenbede
De gemeente beantwoordt de zegen met een gezongen Amen.
Muziek
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.

