
Liturgie voor de besloten viering 
van 21 juni 2020 om 9.30 uur in de 
Grutte Tsjerke te Kollumerzwaag  
 
 
Zingen: Lied 835:1, 2 en 3 Jezus ga ons voor 
 
1.Jezus, ga ons voor, 
deze wereld door 
en U volgend op Uw schreden, 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan Uw hand, 
naar het vaderland. 
 
2.Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons Heer om zonder klagen, 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
   
Welkom door de ouderling van dienst 
Zingen Intochtslied: Psalm 142: 1, 6 en 7 Tot God den Heer hief ik mijn stem 
 
1.Tot God den Heer hief ik mijn stem, 
ik riep tot God, ik smeekte Hem. 
Alles, alles wat mij benauwt 
heb ik den Heere toevertrouwd. 
 
6.Red mij van wie te sterk mij is, 
voer mij uit zijn gevangenis, 
dat ik U, Heer, dat ik U dan 
mijn Heer en God weer loven kan. 
   
Stilte moment  
Bemoediging en groet 
Klein gloria  
 
Thema: Geroepen, maar dan…   
Gebed om verootmoediging 
Zingen: Lied 705: 1,3 en 4 Ere zij aan God de Vader 
 
1.Ere zij aan God, de Vader 
ere zij aan God, de Zoon 
eer de Heilge Geest, de Trooster 
de Drieeenge in zijn troon 
Halleluja, halleluja 
de Drie-eenge in zijn troon. 
 
3.Ere zij de Heer der eng'len,                        
ere zij de Heer der kerk,                       
ere aan de Heer der volken;                     
aard' en hemel looft uw werk!                               
Halleluja, halleluja,                       
looft de Koning, heel zijn kerk! 

  
 
3.Krimpt ons angstig hart 

 onder eigen smart, 
 moet het met de ander lijden, 
 Jezus, geef ons kracht tot beide. 
 Wees Gij zelf het licht 
 dat ons troost en richt. 

 
 

7. Al uw getrouwen roep ik saam 
als Gij mij zo hebt welgedaan, 
zij zullen horen hoe ik zing 
uw naam en uw rechtvaardiging 
 

4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng’len U ter eer 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer 
 



Woord ten leven: Marcus 12: 28 t/m 31 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing: Handelingen 12: 1-20  
Na eerste lezing: Lied 630: 1, 3 en 4 Sta op een morgen ongedacht   
 
  1.Sta op! Een morgen ongedacht, 
 Gods dag is aangebroken, 
 er is in een bewogen nacht 
 een nieuwe lente ontloken. 
 Het leven brak door aarde en steen, 
 uit alle wondren om u heen 
 spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
3   Al wat ten dode was gedoemd 
 mag nu de hoop herwinnen; 
 bloemen en vogels, alles roemt 
 Hem als in den beginne. 
 Keerde de Heer der schepping weer, 
 dan is het tevergeefs niet meer 
 te bloeien en te minnen. 
 
Overdenking 
 
Lied: 128 Wes jo myn takomst  O Hear fan myn hert Opwekking 520  
 
1.Wês jo myn takomst, o Hear fan myn hert;                      
wês alles foar my, wês de God dy’t my rêdt.                     
Wês Jo yn myn tinken by nacht en by dei;                       
wês Jo altyd by my as ljocht op myn wei.  
 
2.Wês jo myn wysheid, o Hear, wês myn wet;                         
jou dat ik myn foet yn jo fuotprinten set.                       
Wês Jo foar my Heit, nim my oan as jo bern,                       
dat ik yn myn hert Jo as eig’ner erken. 
 
3.Wês Jo myn harnas, myn skyld en myn swurd,                      
myn wapen, hoe dreech hjir it fjochtsjen ek wurdt.                  
Wês Jo myn beskermer, myn stins yn ‘e striid,                         
en lit my ferrize oan d’ein fan ‘e tiid.  
 
Dankgebed en voorbeden  
Inzameling van onze gaven.  
Zegenlied: 416 Ga met God en Hij zal met je zijn   
 
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.  
 
 
Zegen. 

4   Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
 de schoot van 't graf ontkomen. 
 De morgen is vol nieuw geluid, 
 werp af uw boze dromen. 
 Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 
 

4.Jou my gjin rykdom, gjin minsklike ear;             
wês Jo alle dagen myn diel en begear.              
Wês Jo, Hear, allinne de earste yn myn hert,            
in rykdom, in skat dy’t net slyt of bedjert.  
 
5.Himelske Kening, Jo hearlike glâns                
jout moed my op wei nei oerwinning en krâns.                
By al wat der bart, oan Jo trou jou ‘k my oer;             
Jo bliuwe myn takomst, myn stipe en stjoer 

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. 
 


