
Orde van dienst van de besloten viering op 
zondag 9 augustus 2020 in Kollumerzwaag.  
 
 
 
Zingen voor de dienst: Psalm 23 B: 1,2 en 5 De Heer is 
mijn herder 
 
1.De Heer is mijn Herder!                     
‘k Heb al wat mij lust;                   
Hij zal mij geleiden            
naar grazige weiden.                      
Hij voert mij al zachtkens                    
aan waat’ren der rust 
 
2. De Heer is mijn Herder!                       
Hij waakt voor mijn ziel,                  
Hij brengt mij op wegen                             
van goedheid en zegen,                       
Hij schraagt me als ik wankel,                       
Hij draagt me als ik viel.  
 
Welkom door de ouderling van dienst 
Zingen: Psalm 118: 3, 4 en 6 t’ Is beter bij de Heer te schuilen. 
 
3.'t Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des Heeren 
de knellende omsingeling. 
 
4.Zij zwermden om mij heen als bijen, 
zij waren dreigend om mij heen. 
In Gods naam brak ik door hun rijen, 
als strovuur sloeg ik hen uiteen. 
O vijand, die met felle stoten 
mij bijna hebt ten val gebracht, 
de Heer had tot mijn heil besloten, 
Hij redde mij, Hij schonk mij kracht. 
 
Stilte moment  
Bemoediging en groet 
Klein gloria  
 

Thema: Is Simson een vechtjas of het zonnetje in huis?   

Kyriegebed  
Woord ten leven 
 
 
 
 
 

5. De Heer is mijn Herder!              
Hem blijf ik gewijd!                 
‘k zal immer verkeren                   
in ’t huis mijnes Heren:                
zo kroont met haar zegen               
zijn liefde me altijd.  

6.Des Heeren hand is hoog verheven, 
des Heeren rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des Heeren werk. 
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 



Zingen: Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen.  
 
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Kindermoment: Simson, Simson bijzonder gevreesd. https://www.youtube.com/watch?v=m-cUHfICa6c   
 
Lezing: Richteren 14   
Zingen: Lied 912: 1, 2,5 en 6 Neem mijn leven laat het Heer 
  
1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2.Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
Overdenking: Tekst Hebreeën 11:32 t/m 34 
   
Zingen: Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg en leid mij als een kind. 
 
1. Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg, 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt, 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
2.Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg, 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
 
 

2.Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. + Refrein 
 
3.Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. + Refrein  
 

5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart door uwe troon, 
dat uw heilige geest er woon’. 
 
6.Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 

3.Heer, leer mij Uw wil, 
aanvaarden als een kind, 
dat blindelings en stil, 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt, 
Uw weg te gaan, 
spreek door Uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
4.Heer toon mij Uw plan; 
maak door Uw Geest bekend, 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel, 
mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus, 
mijn weg gelopen heeft. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m-cUHfICa6c


 
Dankgebed en voorbeden. 
Oproep tot Barmhartigheid.   
 
Slotlied: Evangelisch liedbundel 270 Ga nu heen in vrede.  
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden, 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Zegen  
 
Orgelspel 
 


