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De 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud aan de kerk.
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel
veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop
blijven.
Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen
en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke
gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent
immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
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 13
september.
U kunt uw gift voor de tweede collecte overmaken op: NL24 RABO 0154 1505 68 tnv
Protestantse Gemeente Lexmond. Vul bij de omschrijving in: collecte 2 zondag 13
september.
3. U kunt ook uw gift doneren in de collectezakken.
4. Ook kunt u gebruik maken van de onderstaande QR-code.
De diaconie

VOOR DE DIENST
U wordt uitgenodigd om uw meegebrachte bloem naar voren te brengen en in één van
de vazen te zetten.
Muziek
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Lied voor de dienst: We zingen/oefenen, onder leiding van Ds. Harmke een aantal liederen die je
thuis voor de maaltijd kunt zingen,
NLB 227, NLB 228, NLB 230, NLB 231 en ‘voor alle goede gaven’ uit de bundel ‘Op toonhoogte’
1 Voor alle goede gaven, Heer
zij U de dank en eer.
2 Wij danken U voor 't daag'lijks brood,
kracht en gezondheid, Heer.
3 Halleluja, Halleluja
Halleluja, Amen.
AANVANG
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Gemeente gaat staan voor het intochtslied
Intochtslied: NLB 23c: 1, 4, 5 ‘Mijn God mijn herder zorgt voor mij’
De tafelkaars wordt aangestoken
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Gloriaied: NLB 655: 1, 2, 3 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’
Gemeente gaat zitten
Gebed om de Geest
DIENST VAN HET WOORD
Moment met de kinderen (door Irene)
De kinderen gaan naar hun eigen dienst en nemen het licht van de Paaskaars mee
Schriftlezing: Lucas 9: 12-17 (lector)
Lied: NLB 975: 1, 3, 4 ‘Jezus roept hier mensen samen’
Overweging
Lied: NLB 388: 1, 3, 4, 5 Voor ieder van ons (beetje up-tempo)

De kinderen komen terug van de kindernevendienst.
Kinderlied: ‘He doe je mee?’ (film)
Gebeden, met gezongen ‘Onze Vader verborgen’ uit de bundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’
Collecte
Lied bij de collecte: NLB 1007 (cantorij)
WEGZENDING EN ZEGEN
De kinderen mogen van de crèche opgehaald worden
De gemeente gaat staan voor het slotlied
Slotlied: NLB 426 ‘God zal je hoeden’ (3x herhalen)
Zegen
De zegen wordt beantwoord met een gezongen amen
BIJ HET VERLATEN
Na afloop van de zegen verlaten we de kerkzaal.
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.

