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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
3 januari 2021 
 
m.m.v. Pieter Knijff en Organist: Bauke Hoekstra 

 
 
Zingen voor de dienst: Lied 482: 1 en 3 
1.Er is uit 's werelds duist're wolken, 
een groot licht stralend opgegaan- 
wie wonen in het diepste donker 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Gloria aan God, de overwinning, 
is ongekend, de vreugde groot, 
de aarde jubelt, hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst!  
 
3.Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten, 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen, 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal Hem doen tronen, 
op recht en op gerechtigheid. 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Intochtslied: Psalm 72: 1, 4 en 6 
1.Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
4.Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
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6.Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
Stilte moment  
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
In memoriam Berend Brink 
 
Zingen ELB 413: 1, 3 en 4  
1.Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heef men op deze aarde,  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist(e)ren naar Zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen,  
in het nieuw Jeruzalem. 
 
3.Schoon tehuis voor moede pelgrims,  
komend uit de zandwoestjn,  
waar zij rusten van hun werken  
bij de springende fontein:  
 
4.Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem  
in de stad met paarlen poorten,  
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Aankondiging: waar het overgaat: Wat moeten we met het goede nieuws? 
 
Verootmoediging: Lezen 1 Joh 1: 5 t/m 10  
Zingen ter verootmoediging ELB 302 
1.Heer, ik kom tot U 
hoor naar mijn gebed 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart 
 
2.Met uw liefde, Heer 
kom mij tegemoet 
nu ik mij tot U keer 
en maak alles goed 
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3.Zie mij voor U staan 
zondig en onrein 
O, Jezus raak mij aan 
van U wil ik zijn 
 
4.Jezus op uw woord 
vestig ik mijn hoop 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U 
 
Woord ten leven: Mattheus 22: 36-40 Het groot liefdesgebied 
 
Zingen Lied 513 
1.God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2.God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3.God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
4.God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
Lezing: Lucas: 4: 14-30    
 
Zingen: Opwekking 520 
1.Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
2.Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
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3.Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht 
Als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
4.Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde, ) 
Getooid als een bruid ) 
Gaat mijn verlangen ) 2x 
Nog meer naar U uit. ) 
 
Overdenking 
Orgelspel 
 
Zingen Lied 512: 1, 2, 5, 6 en 7 
1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor. 
 
2.Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
5.Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
6.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in ‘t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
7.O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 
 
Revival events: De beste wensen voor 2021   
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Dankgebed en voorbeden  
 
Zingen: Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der 
heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen 
 
Oproep tot barmhartigheid   
 
Zingen Zegenlied Lied 425 Vervuld van uw zegen 
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 in een 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 
 
Zingend amen 


