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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 

 

 

 

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP  

AAN YARA VAN LEIJEN EN GERRIT VAN LEIJEN 

 

MUZIEK CD 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

PSALM 89: 1 EN 7 

‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 

uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên. 

Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 

naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 

Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 

zo min zal uwe trouw ooit wank’len of bezwijken. 

 

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort! 

Zij wand’len, Heer, in ’t licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort; 

Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t lijden; 

uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 

maar uw gerechtigheid naar uw woord verhogen. 

 

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 

 

GEDICHT 

 

TIENDUIZEND REDENEN 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

mijn dag begint met een lied voor U 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen 

laat mij nog zingen als de avond valt 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen 
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tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 

mijn adem stokt en mijn einde komt 

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam 

 

ONDERWIJZING 

 

DOOPGEBED 

 

‘K GELOOF IN GOD: HIJ IS MIJN VADER 

'k Geloof in God, Hij is mijn Vader, 

almachtig Koning op zijn troon. 

Schepper van hemel en van aarde 

en in zijn eengeboren Zoon, 

die ik als mijn Verlosser eer 

in Jezus Christus, onze Heer. 

 

'k Geloof dat Hij ten derde dage 

weer opgestaan is uit de dood, 

is naar de hemelopgevaren, 

zit aan de rechterhand van God. 

Vanwaar Hij met bazuingeschal 

eenmaal ten oordeel komen zal 

 

Ook wordt de Geest door mij beleden. 

'k Geloof een kerk die God ons geeft 

ware gemeenschap van de heil'gen, 

dat God mijn zonden steeds vergeeft, 

mijn lichaam van de dood bevrijdt 

en dat ik leef in eeuwigheid. 

 

VRAGEN AAN DE DOOPOUDERS 

 

KINDEREN KOMEN BINNEN – JEZUS IS DE GOEDE HERDER 

Jezus is de goede herder, 
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Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 

als je bang in ‘t donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. 

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP 

 

VERWELKOMING EN AANSTEKEN VAN DE DOOPKAARS 

 

JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN – KINDEREN GAAN WEER TERUG 

Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand, 

in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn, 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 

GEBED 
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1E LEZING: ROMEINEN 6: 1 T/M 14 (JELTJE VAN LEIJEN) 

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten 

toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, 

nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus 

Jezus, zijn gedoopt in Zijn dood? We zijn door de doop in Zijn dood met Hem 

begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is 

opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in Zijn dood, zullen wij ook 

delen in Zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem 

gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we 

mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens 

vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat 

we ook met Hem zullen leven, omdat we weten dat Hij, die uit de dood is 

opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over Hem. Hij is 

gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij 

leeft. Leeft Hij voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke 

bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van 

de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. 

Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in 

dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet 

langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de 

genade. 

 

2E LEZING: JUDAS 1: 3 (JELTJE VAN LEIJEN) 

Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven 

over de redding van ons allen, maar ik zie mij genoodzaakt u in deze brief op 

te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen 

is overgeleverd. 

 

MARIMBA EN EUFONIUM – MYFANWY  

(PARRY, ARR. DENZIL STEPHENS) 

 

VERKONDIGING OVER JUDAS 1: 3 

 

IK ZAL ER ZIJN 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
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U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’ 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

AANBEVELING DIGITALE COLLECTE 

 

GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN 

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. 

 

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 

 

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. 

 

ZEGEN 

 

MUZIEK CD 

 
 

 


