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COLLECTEINFORMATIE
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 21 november.
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 november.
3. U kunt ook uw gift doneren bij de uitgang in de kerk.
De diaconie
VOOR DE DIENST
Luistermuziek
Aansluitend het voorspel van NLB 139d, een lied uit Taizé. De tekst van dit lied komt uit Psalm 139
vers 12. We zingen dit lied een aantal maal met elkaar.

Welkom en mededelingen
INTREDE
Intochtslied: NLB 213: 1 en 2.
De gemeente gaat staan.
1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
De tafelkaars wordt ontstoken aan het licht van de Paaskaars
Stil gebed

Bemoediging en groet
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon!

Voorganger:

Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de zoon,
door de heilige Geest.
Amen

Allen:
Klein Gloria

Ere zij de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginnen,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
De gemeente gaat zitten.
Gezongen gebed: NLB 274
1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
HET WOORD
Gebed van de zondag
Moment met de kinderen
De kinderen ontsteken een kaars aan het licht van de Paaskaars en nemen het licht mee naar hun
eigen dienst.
Lezing: Psalm 138 (lector)

Lied: Psalm 25b
Cantorij:

Allen:

Cantorij:
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.
Allen:

Cantorij:
Zijt Gij het Heer, die komen zal,
of moeten wij een ander verwachten?
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Allen:

Cantorij:
Geeft Gij uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Allen:

Lezing: Mattheus 5: 1-12 (lector)

Lied: NLB 321: 3, 4, 5, 6 en 7
3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.
5. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
Overweging
Lied: NLB 653: 1, 4 en 7
1. U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.
Onder het naspel komen de kinderen terug van de kindernevendienst

Kinderlied: Hemelhoog 503 – God kent jou vanaf het begin

GEDACHTENIS
Inleiding
Noemen van de namen
Na elke genoemde naam wordt een kaars ontstoken aan het licht van de Paaskaars. De gemeente
zingt ondertussen telkens eenmaal NLB 598.

Klaas Bos, 20 november 2020, 90 jaar
Hendrik Frans den Hartogh, 15 december 2020, 85 jaar
Frits Cieraad, 30 april, 83 jaar
Klara Elisabeth Aantjes – Middag, 20 augustus, 57 jaar
Gerrie de Jong – Swanepol, 5 september, 89 jaar
Nicolaas Spronk, 23 september, 96 jaar
Een kaars voor de namen die op deze plek niet genoemd zijn, maar die we wel meedragen in
ons hart.
Een kaars voor de mensen die ongenoemd of vergeten zijn.
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Dankgebed & Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Aandacht voor de collecten
U kunt uw gift overmaken met de betaalfunctie in de app Appostel.
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 21 november. 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 november.
U kunt ook uw gift doneren bij de uitgang in de kerk.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: NLB 416
Tijdens inleidend orgelspel kunnen de kinderen opgehaald worden uit de crèche.
De gemeente gaat staan.
1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen
De zegen wordt beantwoord met een gezamenlijk gezongen ‘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!

