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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 29 NOVEMBER 2020 

 

1E ADVENT – HERDENKEN OVERLEDENEN 

 

MET MEDEWERKING VAN 

 

BAUKE HOEKSTRA, ORGEL 

GEMEENTELEDEN, ZANG 

 

ZINGEN: GEZANG 939: 1 EN 3 LIEDBOEK 2013 

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot, 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

 

3 Van eerste kreet tot laatste zucht, 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

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. 
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ZINGEN: VOTUM EN ZEGENGROET 

1 Onze hulp en onze verwachting 

is van God, onze Heer. 

Hij die alles maakte, 

laat niet los wat Hij begon. 

 

2 Genade en vrede 

van God, de Vader; 

door Jezus, Zijn Zoon, Immanuël. 

Hij woont met Zijn Geest in ons. 

Halleluja, halleluja, amen! 

 

IN MEMORIAM 

 

Anneke Broersma-Sikma, geboren 22 december 1941, 

overleden 19 november 2020 in de leeftijd van 78 jaar 

 

Tine Reitsma-Kloosterman, geboren 9 juli 1926, 

overleden 22 november 2020 in de leeftijd van 94 jaar 

 

ZINGEN: LIED 147 VERS 1 EN 4 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Heer! Ik hoor van rijke zegen, 

die Gij uitstort keer op keer; 

laat ook van die milde regen 

dropp’len vallen op mij neer; 

ook op mij, ook op mij, 

dropp’len vallen ook op mij. 

 

4 Wil m’ o Heiland, niet voorbij gaan. 

Doe mij leven U nabij; 

zie mij zuchtend aan Uw zij staan; 

roept Gij and’ren, roep ook mij. 

Ja, ook mij, ja ook mij; 

roept Gij and’ren, roep ook mij. 

 

INLEIDEND WOORD 

 

ZINGEN: LIED 36 RAKELINGS NABIJ 

(MELODIE: GEZANG 295 LIEDBOEK 1973) 

1 Hier noemen wij de dure namen 

van de levenden van ooit, 

die met het geloof getooid 

aan de levensgrenzen kwamen. 

Heer, herinner U ‘t bestaan 

van hen, die zijn voorgegaan. 

 

2 Eens gingen zij de weg van mensen 
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met hun pijn en kwetsbaarheid, 

steeds gebonden aan de tijd, 

tussen droom en tussen wensen. 

Heer, herinner U ‘t bestaan 

van hen, die zijn voorgegaan. 

 

3 Christus, u hebt de dood bestreden 

en bent voor ons opgestaan, 

wil ook met hen verder gaan 

en de eeuwigheid betreden. 

Heer, herinner U ‘t bestaan 

van hen, die zijn voorgegaan. 

 

BEAMER: HERINNERINGSBEELDEN VAN DE OVERLEDENEN 
 

GEDENKEN OVERLEDENEN – AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

 

Durk Greijdanus, geboren 3 april 1947, 

overleden 28 april 2020 in de leeftijd van 73 jaar 

 

Jellie Boorsma-van der Wal, geboren 11 juli 1945, 

overleden 5 juni 2020 in de leeftijd van 74 jaar 

 

Harrie Douma, geboren 19 februari 1953, 

overleden 27 augustus 2020 in de leeftijd van 67 jaar 

 

Anne Kootstra, geboren 22 september 1951, 

overleden 11 september 2020 in de leeftijd van 68 jaar 

 

Dirk Geertsma, geboren 7 september 1934, 

overleden 1 oktober 2020 in de leeftijd van 86 jaar 

 

Annie Bosma-van der Bij, geboren 23 februari 1938, 

overleden 12 oktober 2020 in de leeftijd van 82 jaar 

 

Klaas van der Veen, geboren 17 februari 1941, 

overleden 25 oktober 2020 in de leeftijd van 79 jaar 

 

ZINGEN: SJONG OP, SJONG OP FOAR JEZUS 

1 Sjong op, sjong op foar Jezus,  

de Kening fan ‘e wrâld. 

Hy die de dea teneate,  

die dat ta ús behâld. 

It grêf koe Him net hâlde, 

Hy waard de dea oermânsk. 

Lei ‘t deadskleed ôf en wynsels,  

gie út yn ljochte glâns. 
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2 Wês bliid, wês bliid te moede,  

God hat oan ‘t minskdom tocht. 

Troch ‘t nearste tsjuster hinne  

kaam Jezus wer yn ‘t ljocht. 

En yn dat ljocht te libjen  

mei elk dy ‘t yn Him leaut. 

Hy sil foar harren soargje, 

Syn keninkryk dat bliuwt. 

 

3 En ienkear komt de moarntiid,  

dan riist de grutte dei. 

As Hy komt op de wolken,  

wurde-alle skaden wei. 

Bazunen sille klinke,  

wat dea wie riist oerein. 

It âlde is foarby gien  

en ‘t nije nimt gjin ein. 

 

GEBED 

 

LEZING: OPENBARING 7 VERS 9 T/M 17 

 

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle 

naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het 

Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij 

riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de 

troon zit, en van het Lam!  

En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier 

dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde 

en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de 

wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze 

God tot in alle eeuwigheid. Amen.  

En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die 

bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan 

gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen 

mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben 

hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in 

het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en 

dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel.  

En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen 

geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte 

zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal 

hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En 

God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 

 

ZINGEN: GEZANG 753 LIEDBOEK 2013 
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1 Er is een land van louter licht  

waar heil’gen heersers zijn.  

Nooit gaat de gouden dag daar dicht  

in duisternis of pijn.  

 

2 Daar is het altijd lentetijd,  

in bloei staat elke plant.  

Alleen de smalle doodszee scheidt  

ons van dat zalig land.  

 

3 Men ziet het veld aan de overkant  

in groene luister staan,  

als Israël ‘t beloofde land  

zag over de Jordaan.  

 

4 Maar ach de stervelingen staan  

hier huiverend terzij,  

en durven niet op weg te gaan,  

het duister niet voorbij.  

 

5 Hing niet het wolkendek zo zwart  

van twijfel om ons heen,  

wij zouden ‘t land zien van ons hart,  

dat ‘t hemels licht bescheen.  

 

6 God, laat ons staan als Mozes hier  

hoog in Uw zonneschijn,  

en geen Jordaan, geen doodsrivier  

zal scheiding voor ons zijn. 

 

VERKONDIGING OVER OPENBARING 7: 17 

 

Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en 

zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle 

tranen van hun ogen afwissen. 

 

MUZIKAAL INTERMEZZO VLEUGEL 

 

GEDICHT – DIT IS MIJN TROOST (JAAP ZIJLSTRA) 

 
Dit is mijn troost: ik ben geborgen 
in God die mijn ontfermer is, 
Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 
mijn moeiten kent Hij, mijn gemis. 
Het is Zijn wonderlijke trouw 
waar ik met heel mijn hart op bouw. 
 
God heeft tot vreugde ons geschapen 
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en niet tot vrees en treurigheid. 
Hij zal een nieuwe wereld maken, 
dan is de rampspoed uit de tijd. 
Wie liefdevol de Heer verwacht, 
schenkt Hij een lofzang in de nacht. 
 
Gods weg is hoger dan mijn wegen, 
ik leg mijn kleine mensenhand, 
omdat ik hunker naar Zijn zegen, 
in Zijn getrouwe Vaderhand –  
mijn Vader, Hij verlaat mij niet, 
Hij is mijn licht, Hij is mijn lied. 

 
ZINGEN: GEZANG 769: 1, 3, 4 EN 6 LIEDBOEK 2013 

1 Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, 

Heer, dan is Uw pleit beslecht. 

 

3 Roep de doden tot getuigen 

dat Gij van oudsher regeert, 

roep hen die men dwong te zwijgen, 

die de wereld heeft geweerd, 

richt omhoog wat wist te buigen, 

kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 

 

4 Als de graven openbreken 

en de mensenstroom vangt aan 

om de loftrompet te steken 

en Uw hofstad in te gaan: 

Heer, laat ons dan niet ontbreken, 

want de traagheid grijpt ons aan. 

 

6 Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gist’ren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 

 

ZINGEN: GEZANG 413 LIEDBOEK 2013 

1 Grote God, wij loven U,  
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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.  

 

ZEGEN GEVOLGD DOOR GEZONGEN AMEN 


