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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 2 AUGUSTUS 2020 

 

M.M.V. DE SWEAGERS 

 

 

ZINGEN: LIED 150: 1, 2 EN 3 JOH. DE HEER  

1 Welk een Vriend is onze Jezus,  

die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht dat ik door Hem  

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede,  

dikwijls drukt ons zonde neer,  

juist omdat wij ’t al niet brengen  

in ’t gebed tot onze Heer. 

 

2 Leidt de weg soms door verzoeking,  

dat ons hart in ’t strijduur beeft,  

gaan wij dan met al ons strijden  

tot Hem die verlossing geeft. 

Kan een vriend ooit trouwer wezen  

dan Hij, die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing; 

Hij alleen is ’t die ons schraagt. 

 

3 Zijn wij zwak, belast, beladen  

en terneer gedrukt door zorg,  

dier’bre Heiland, onze Toevlucht 

Gij zijt onze Hulp en Borg. 

Als soms vrienden ons verlaten,  

gaan wij biddend tot de Heer; 

In Zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer! 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

ZINGEN: PSALM 65: 1 EN 2 

1 De lofzang klimt uit Sions zalen  

tot U met stil ontzag. 

Daar zal men U, o God, betalen,  

geloften, dag bij dag.  

Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,  

o, Hoorder der gebeên,  

dies zullen allerlei geslachten 

ootmoedig tot U treên.  
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2 Een stroom van ongerechtigheden  

had d’ overhand op mij, 

maar ons weerspannig overtreden  

verzoent en zuivert Gij.  

Welzalig, die Gij hebt verkoren,  

die G’ uit al ‘t aards gedruis  

doet naad’ren en Uw heilstem horen,  

ja, wonen in Uw huis. 

 

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 

 

ZINGEN: 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. 

 

LEZING VAN DE TIEN GEBODEN 

 

ZINGEN: LIED 80: 1 EN 3 JOH. DE HEER 

1 Elk uur, elk ogenblik,  

steun ik op U; 

Uw woord alleen, o Heer,  

vertroost mij nu. 

 

Refrein:  

Mijn ziel heeft U van node,  

elk uur, elk ogenblik! 

O zegen mij, mijn Heiland!  

Tot U kom ik! 

 

3 Leer mij Uw wil te doen –  

steeds meer en meer;  

wil aan mijn ziel Uw woord  

vervullen, Heer! 

 

GEBED 

 

1E LEZING: HANDELINGEN 1: 12-14 HSV 

12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg 

genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan 

ligt. 13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal 

en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, 

Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van 

Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. 14 Dezen bleven 

allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en 

Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers. 
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ZINGEN: GEZANG 229: 4 EN 5 LIEDBOEK 1973 

4 Wie kan Zijn hoog en heilig recht 

ter wereld ooit verbreken? 

Wie zal Hem tegenspreken, 

die voor Zijn kerk het pleit beslecht 

en haar na strijd en kruis 

voert in het Vaderhuis. 

 

5 O, Heer, die onze Koning zijt, 

laat niets Uw rijk verhind’ren, 

en open voor Uw kind’ren 

de poorten van Uw woning wijd. 

Laat, met Uw feestkleed aan 

ons tot Uw bruiloft gaan. 

 

2E LEZING: HANDELINGEN 12: 1-17 HSV 

1 Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de 

gemeente om hen kwaad te doen. 2 En hij doodde Jakobus, de broer van 

Johannes, met het zwaard. 3 En toen hij zag dat het de Joden welgevallig 

was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de 

ongezuurde broden); 4 en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de 

gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier 

soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden 

aan het volk. 5 Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de 

gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. 6 Toen Herodes hem 

zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee 

ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. 7 En zie, er 

stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door 

Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen 

vielen van zijn handen af. 8 En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en 

bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw 

bovenkleed om en volg mij. 9 En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij 

wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij 

dacht dat hij een visioen zag. 10 En toen zij langs de eerste en tweede wacht 

gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt; die ging 

vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één 

straat verder, en meteen ging de engel van hem weg. 11 En toen Petrus tot 

zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel 

uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat 

het Joodse volk verwachtte. 12 En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging 

hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus 

genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. 13 Toen Petrus aan de 

deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, 

van wie de naam Rhodé was. 14 En toen zij de stem van Petrus herkende, 

deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en 

berichtte dat Petrus voor de poort stond. 15 En zij zeiden tegen haar: U bent 
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buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn 

engel. 16 Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen 

zij hem en waren buiten zichzelf. 17 En hij gebaarde hun met de hand dat zij 

zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis 

geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij ging naar 

buiten en reisde naar een andere plaats. 

 

ZINGEN: PSALM 142: 1 EN 6 

1 Tot God de Heer hief ik mijn stem,  

ik riep tot God, ik smeekte Hem. 

Alles, alles wat mij benauwt  

heb ik de 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. 

 

VERKONDIGING OVER HANDELINGEN 1: 12-14 

 

ZINGEN: GEZANG 95: 1, 2 EN 3 LIEDBOEK 1973 

1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 

de Vader aan, Wiens naam aan elk geslacht 

in hemel en op aarde aanzijn gaf, 

dat, naar Zijn heerlijk wezen, 

Hij ons de kracht des Heil’gen Geestes geve 

en de Messias bij ons intrek neme. 

Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 

de oorsprong van ons hart. 

 

2 Dan zullen wij met alle heil’gen saam 

in ‘t morgenlicht op hoge tinnen staan 

en hoogte en diepte, lengte en breedte van 

Gods heil doormeten mogen. 

Dan kennen wij de liefde uit de hoge, 

al gaat zij verre het verstand te boven. 

Wij zullen tot de volle wasdom komen 

in Gods verheven naam. 

 

3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 

die verder gaat dan al ons bidden reikt 

en meer is dan ons diepste denken peilt, 

zij heerlijkheid en glorie 

in de gemeente die Hij heeft verkoren, 

in elk geslacht dat van Zijn naam zal horen, 

door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 

en tot in eeuwigheid. 
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LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 

 

ZINGEN: GEZANG 259: 1 EN 2 LIEDBOEK 1973 

1 Halleluja! Lof zij het Lam, 

Die onze zonden op Zich nam, 

Wiens bloed ons heeft geheiligd; 

Die dood geweest is, en Hij leeft; 

Die ‘t volk, dat Hij ontzondigd heeft, 

in eeuwigheid beveiligt! 

 

2 Aanbidt de Vader in het woord! 

Aanbidt de Zoon, aan ‘t kruis doorboord! 

Aanbidt de Geest uit beiden! 

Van Zijn gemeenschap, Zijn gena, 

Zijn liefde en trouw, Halleluja, 

zal ons geen schepsel scheiden. 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN 

 

ZINGEN: PSALM 89: 7 EN 8 

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in Uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wand’len voor Uw ogen, 

want Uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

 

8 Gij, Heere, die de glans van onze sterkte zijt, 

geeft luister aan Uw volk, en hoge heerlijkheid. 

Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen 

en met geheven hoofd de kroon der ere dragen. 

Gij Heil’ge Israëls, Gij Zelf hebt ons ten leven 

een koning naar Uw wil, een schild van heil gegeven. 

 

ZEGEN 

 

ZINGEN: LB 456: 3 

3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer,  

amen, God, Uw naam ter eer! 

 

 


