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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 

 

 

 

MET MEDEWERKING VAN 

 

AUKE DE BOER, ORGEL 

DE SWEAGERS, ZANG 

 

ZINGEN: LIED 289A: 1, 2, 3 EN 4 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Vaste Rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op Uw trouw, 

laat mij rusten in Uw scha(d)uw, 

waar het bloed door U gestort, 

mij de bron des levens wordt. 

 

2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 

niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer dat ik breng, 

niet de tranen die ik pleng,  

schoon ik ganse nachten ween, 

kunnen redden, Gij alleen. 

 

3 Zie, ik breng voor mijn behoud 

U geen wierook mirre of goud; 

moede kom ik, arm en naakt, 

tot de God die zalig maakt, 

die de arme kleedt en voedt, 

die de zondaar leven doet. 

 

4 Eenmaal als de stonde slaat, 

dat dit lichaam sterven gaat, 

als mijn ziel uit de aardse woon 

opklimt tot des Rechters troon, 

Rots der eeuwen, in Uw schoot 

berg mijn ziele voor de dood. 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

ZINGEN: PSALM 84: 1 EN 2 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij Uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 
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te komen in Uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

2 Het heil dat Uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn Koning. 

Heil hen die toeven aan Uw hof 

en steeds zich wijden aan Uw lof. 

 

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. 

 

IN MEMORIAM ANNE KOOTSTRA (1951-2020) 

 

ZINGEN: LIED 376: 1 en 2 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Abba,Vader, U alleen,  

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart,  

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn.  

U laat nooit alleen. 

Abba Vader, U alleen,  

U behoor ik toe. 

 

2 Abba, Vader, laat mij zijn,  

slechts voor U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij  

d’ Uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn,  

slechts van U alleen. 

 

LEZING VAN DE TIEN GEBODEN 

 

ZINGEN: PSALM 19: 3 EN 6 

3 Volmaakt is ‘s Heren wet, / die ons verkwikt en redt, 
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waarbij de ziel herleeft. 

Getrouw en gans gewis / is Gods getuigenis, 

dat dwazen wijsheid geeft. 

Des Heren woord is goed, / wie Zijn bevelen doet, 

zijn hart wordt opgetogen. 

Recht is het Woord van God / en louter Zijn gebod, 

een licht voor onze ogen. 

 

6 Als Gij Uw knecht behoedt, / o Heer, zal overmoed 

niet heersen over mij. 

Legt Gij mijn drift in toom, / dan leef ik recht en vroom, 

van grote zonden vrij. 

Breng voor Uw aangezicht / mijn wens en woord in ‘t licht 

door al mijn levensdagen. 

Verlosser, zie mij aan, / mijn Steenrots, doe mij staan 

in Uw groot welbehagen. 

 

GEBED 

 

1E LEZING: MARKUS 3: 20 T/M 21 HSV 

20 En zij kwamen thuis; en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij 

zelfs geen brood konden eten. 21En toen Zijn verwanten dat hoorden, gingen 

zij eropuit om Hem tegen te houden, want zij zeiden: Hij is buiten Zichzelf. 

 

MARKUS 3: 31 T/M 35 HSV 

31 Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, 

stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen. 32 En de menigte zat 

om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers 

daarbuiten zoeken U. 33 En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of 

wie zijn Mijn broers? 34 En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem 

heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; 35 want wie de wil van 

God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder. 

 

MARKUS 6: 1 T/M 6 

1 En Hij ging vandaar weg en kwam in Zijn vaderstad en Zijn discipelen 

volgden Hem. 2 En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge 

te onderwijzen; en velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: 

Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die Hem 

gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen gebeuren? 3 Is Dit niet 

de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van 

Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot 

aan Hem. 4 En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in 

zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. 5 En Hij kon daar geen kracht 

doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. 6 En 

Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. 

 

ZINGEN: GEZANG 399: 2 LIEDBOEK 1973 
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2 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, 

profeten, martelaars vermelden daar Uw eer. 

Door heel Uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, 

in strijd en zegepraal, Uw grote naam beleden. 

Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, 

onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen! 

 

2E LEZING: JUDAS 1: 1 T/M 2 

1Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de 

geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus 

worden bewaard: 2 mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u 

vermeerderd worden. 

 

ZINGEN: GEZANG 399: 6 LIEDBOEK 1973 

6 Wij zegenen, o Heer, Uw goedheid al den dag! 

Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 

geef, dat wij bij Uw komst onstraf’lijk wezen mogen: 

ontferm, ontferm U, Heer, toon ons Uw mededogen! 

Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 

zij worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid bouwen. 

 

VERKONDIGING OVER JUDAS 1: 1-2 

 

ZINGEN: GEZANG 444: 1, 2 EN 3 LIEDBOEK 1973 

1 Grote God, wij loven U,  

Heer, o Sterkste aller sterken!  

Heel de wereld buigt voor U  

en bewondert Uwe werken.  

Die Gij waart te allen tijd,  

blijft Gij ook in eeuwigheid.  

 

2 Alles wat U prijzen kan,  

U, de Eeuw’ge, Ongeziene,  

looft Uw liefd’ en zingt ervan.  

Alle eng'len, die U dienen,  

roepen U nooit lovensmoe:  

Heilig, heilig, heilig toe!  

 

3 Heer, ontferm U over ons,  

open Uwe Vaderarmen,  

stort Uw zegen over ons,  

neem ons op in Uw erbarmen.  

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan  

laat ons niet verloren gaan.  

 

LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 
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ZINGEN: GEZANG 291: 1 EN 2 LIEDBOEK 1973 

1 Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,  

des Heilands woorden zijn gewis. 

’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  

maar nooit een vriend als Jezus is. 

Wat zou ooit Zijne macht beperken? 

’t Heelal staat onder Zijn gebied! 

En wat Zijn liefde wil bewerken,  

ontzegt Hem Zijn vermogen niet. 

 

2 Die hoop moet al ons leed verzachten. 

Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog! 

Voor hen, die ’t heil des Heren wachten,  

zijn bergen vlak en zeeën droog. 

O zaligheid niet af te meten,  

o vreugd, die alle smart verbant! 

Daar is de vreemdlingschap vergeten  

en wij, wij zijn in ’t vaderland! 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 

 

ZINGEN: PSALM 89: 1 EN 7 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij Uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

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. 

 

ZEGEN 

 

ZINGEN: GEZANG 456: 3 LIEDBOEK 1973 

3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer! 
 
 

 


