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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 1 NOVEMBER 2020 

 

MET MEDEWERKING VAN 

 

BAUKE HOEKSTRA, ORGEL 

DE SWEAGERS, ZANG 

 

ZINGEN: LIED 223: 1, 4 EN 5 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Ga niet alleen door ’t leven,  

die last is u te zwaar. 

Laat Eén u sterkte geven,  

ga tot uw Middelaar! 

Daar is zoveel te klagen,  

daar is zo veel geween  

en zoveel leed te dragen. 

Ga niet alleen! 

 

4 Welzalig, die ’t ervaren,  

dat Hij hun alles is;  

dan kennen z’ in gevaren  

bezorgdheid noch gemis. 

Hij draagt hen in Zijn armen  

door alle nood hen heen. 

Wie steunt op Zijn ontfermen  

is nooit alleen! 

 

5 En dan, als ’t leed der aarde  

voor immer is gedaan;  

als in des hemels gaarde  

uw blijde voeten staan,  

dan ziet g’ in ’t zalig Eden  

slechts zaal’gen om u heen;  

dan prijst g’ in eeuwigheden  

uw Heer alleen!  

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

ZINGEN: PSALM 42: 1 EN 3 FRIES 

1 Sa’t in ree, fan toarst ferlegen, 

smachtet nei de wetterier, 

rop ik, God, ta Jo omhegen, 

hymjend as in hetsich dier. 

Dat de libbene God yn de ein 

oer my kaam as koele rein! 

Hoelang moat ik dit noch tôgje, 
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ear’t ik each yn each Him skôgje? 

 

3 Hert, hoeno sa yn ‘e pine,  

sa ûnwennich, sa ûntdien? 

Wol yn God dyn hoop wer fine,  

ienris is it leed trochstien. 

Riis oerein, der komt in tiid  

dat ik nei de bittere striid  

tankber sjonge mei ta eare  

fan myn Helper en myn Heare. 

 

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 KLAAS VAN DER VEEN (1941-2020) 

 

ZINGEN: LIED 275: 1 EN 4 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik,  

daarom zing ik van gena,  

van ontferming en verlossing  

door het bloed van Golgota.  

Daarom zing ik U, die stervend  

alles, alles hebt volbracht,  

Lam Gods dat de zonde wegneemt;  

Lam van God voor ons geslacht! 

 

4 Ja, ‘k geloof en daarom zing ik,  

daarom zing ik U ter eer,  

‘s werelds Heiland, Hogepriester,  

aller heren Opperheer!  

Zoon van God en Zoon des mensen,  

o, kom spoedig in uw kracht  

op des hemels wolken weder!  

Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht! 

 

LEZEN VAN DE TIEN GEBODEN 

 

ZINGEN: LIED 376 FRIES EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Jowes bin ik Abba Heit  

en fan oars gjinien. 

Wat Heit wol en wat  

Er seit bin ik tagedien. 
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Leafde dy’t ús nea ferlit  

set myn hert yn fjoer. 

Jowes bin ik Abba Heit,  

Jezus kocht ús djoer. 

 

2 Jowes wêze, Abba Heit,  

hiel myn hear en fear. 

Bring wat djip ferskûle  

leit ûnder Jo regear. 

Lûkt de kjeld my dochs yn ‘t hert  

kom dan mei Jo fjoer 

Jowes bin ik, Abba Heit,  

Jezus kocht ús djoer. 

 

GEBED 

 

ZINGEN: GEZANG 314: 1 EN 2 LIEDBOEK 1973 

1 Gij die gelooft, verheugt u samen, 

‘t is God, die trouw Zijn kerk bewaart! 

Die hoop zal nimmer ons beschamen: 

de Heer is God en Zijns is d’ aard. 

Zijn woord heeft vrede, heil bereid 

van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

 

2 Gezanten gaan door alle landen, 

een heil’ge opdracht drijft hen voort, 

zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 

zij houden vast aan Jezus’ woord. 

Het mart’laarsbloed is ‘t zaad der kerk, 

de wasdom is des Heren werk. 

 

LEZING: FILIPPENZEN 2: 1 T/M 18 

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de 

liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige 

gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat 

u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van 

gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de 

een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog 

hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat 

van anderen is. 

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl 

Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God 

gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan 

te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens 

bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de 

dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd 

en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van 
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Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, 

en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de 

Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. 

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen 

zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan 

uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel 

het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder 

morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, 

kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard 

geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan 

het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat 

ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb 

ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer 

en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En 

u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij. 

 

ZINGEN: GEZANG 314: 3 EN 4 LIEDBOEK 1973 

3 Nabij of ver, wij zijn verbonden: 

één Heer en één geloof, één doop, 

één Geest is tot ons neergezonden, 

en één is aller liefd’ en hoop. 

Wij bidden en wij danken saâm, 

wij roemen in één Vadernaam. 

 

4 Hoopt op de Heer, Zijn dag komt nader! 

Eén kudde, één Herder is beloofd. 

De volken buigen zich te gader 

voor Jezus Christus, aller Hoofd! 

Dat toch de dag des heils verscheen, 

dan worden aard’ en hemel een! 

 

VERKONDIGING OVER JUDAS 1: 21 

 

Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van 

onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. 

 

ZINGEN: LIED 770 OPWEKKING 

1 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’. 

 

Refrein: 

‘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’. 
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2 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. 

 

3 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. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

4 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. 

 
LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 
 
ZINGEN: GEZANG 476: 1 EN 5 LIEDBOEK 1973 

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 

God uit God en Licht uit Licht; 

Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen  

spelend voor Gods aangezicht;  

Engel Gods uit Isrels oude dagen, 

Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,  

Dienaar van Gods hoog bevel,  

Kind der maagd, Immanuël! 

 

5 Levensvorst, U loven de geslachten, 

en tot Uw verborgen tijd 

blijft de bruid Uw wederkomst verwachten, 

‘t einde van haar bange strijd. 

Houd haar waakzaam; doe haar, ‘t hoofd geheven, 

uit die hoge heilsverwachting leven, 

tot zij op de jongste dag, 

met U triomferen mag. 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 

 

ZINGEN: GEZANG 429 LIEDBOEK 1973 

1 Wie maar de goede God laat zorgen 

en op Hem hoopt in ‘t bangst gevaar, 

is bij Hem veilig en geborgen, 

die redt Hij godd’lijk, wonderbaar: 

wie op de hoge God vertrouwt, 
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heeft zeker op geen zand gebouwd. 

 

2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden 

en zwijg de Heer ootmoedig stil; 

Hij zal ons naar Zijn raad geleiden, 

‘t is goed en heilig wat Hij wil. 

God die ons uitverkoren heeft, 

kent alle zorg die in ons leeft. 

 

3 Treed vrolijk voort op ‘s Heren wegen, 

neemt Zijn gebod getrouw in acht. 

‘t Wordt eind’lijk alles u ten zegen, 

wanneer gij daarop biddend wacht. 

En wie gelovig op Hem ziet, 

weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

 

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! 
 
 

 


