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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020 

 

 

 

MET MEDEWERKING VAN 

 

SIMON SCHOON, ORGEL 

PIETER MARK KAMMINGA, MARIMBA 

WILCO KAMMINGA, TROMBONE 

 

ORGELSPEL 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

ZINGEN: PSALM 134: 1, 2 EN 3 

1 Gij dienaars aan de Heer gewijd, 

zegent Zijn naam te allen tijd. 

Gij die des daags Zijn gunst verwacht, 

zegent Zijn naam ook in de nacht. 

 

2 Die in het huis des Heren zijt, 

zegent Zijn naam en majesteit, 

zingt tot Zijn eer met luider stem 

en heft uw handen op naar Hem. 

 

3 Uit Sion, aan de Heer gewijd, 

zegene u Zijn heiligheid. 

Hij die hemel en aarde schiep, 

Hij is ‘t die u bij name riep. 

 

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 

 

MARIMBA EN TROMBONE:  

 

WE GATHER TOGETHER 

 

TOELICHTING BLOEMSTUK 

 

AFSCHEID VAN DE AFTREDENDE AMBTSDRAGERS 

 

PRESENTATIE VAN DE NIEUWE AMBTSDRAGERS 

 

ZINGEN: LIED 213: 1, 2, 3, 4 EN 5 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Ik wil jou van harte dienen  

en als Christus voor je zijn. 
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Bid dat ik genade vind,  

dat jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,  

vinden bij elkaar houvast.  

Naast elkaar als broers en zusters,  

dragen wij elkanders last. 

 

3 Ik zal Christus’ licht ontsteken  

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken  

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent,  

huilen om jouw droefenis,  

al mijn leeftocht met je delen  

tot de reis ten einde is. 

 

5 Dan zal het volmaakte komen  

als wij zingend voor Hem staan,  

als wij Christus’ weg van liefde  

en van lijden zijn gegaan.  

 

GEBED 

 

1E LEZING: PSALM 72: 1-20 

 

2E LEZING: HANDELINGEN 1: 9-11 

 

MARIMBA:  

 

GROOT IS UW TROUW O HEER 

 

VERKONDIGING OVER HANDELINGEN 1: 9-11 

 

ORGEL:  

 

LIEBSTER JESU WIR SIND HIER 

 

LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 

 

MARIMBA EN TROMBONE:  

 

PRAISE GOD FROM WHOM ALL BLESSINGS FLOW 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 
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ONDERWIJZING 

 

BEVESTIGING – VRAGEN – HANDOPLEGGING 

 

VIA BEAMER: OPWEKKING 710 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 

zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 

God, zegen mij alle dagen lang. 

 

Vader, maak mij tot een zegen, 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met Uw geest Heer, 

Jezus kom tot mij, 

als de bron van leven, 

die ontspringt diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven, 

zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn, 

o God, zegen ons tot in eeuwigheid. 

 

Vader maak ons tot een zegen, 

hier in de woestijn. 

Wachtend op Uw milde regen, 

om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Vader, maak mij tot een zegen, 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met Uw geest Heer, 

Jezus kom tot mij, 

als de bron van leven, 

die ontspringt diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij, 

van Uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
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AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 

 

ZINGEN: GEZANG 425: 1 

Vervuld van uw zegen  

gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis  

waar Uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden,  

tezamen gezonden 

op weg naar de wereld  

die wacht op Uw woord. 

Om daar in genade  

Uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep  

in het donkerste dal, 

door liefde gedreven,  

om wie met ons leven 

Uw zegen te brengen  

die vrucht dragen zal. 

 

ZEGEN 

 

ORGEL: 

 

A TRUMPET MINUET 

 

 


