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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 10 JANUARI 2021 

 

 

 

MET MEDEWERKING VAN 

 

HINKE ALGRA, ORGEL 

DE SWEAGERS, ZANG 

 

ZINGEN: LIED 235 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Neem, Heer, mijn beide handen 

en leid Uw kind, 

tot ik aan d’ eeuw’ge stranden 

de ruste vind! 

Te zwaar valt m’ elke schrede, 

als ’k U verlaat. 

O, neem mij met U mede, 

daar waar Gij gaat! 

 

2 O, doe genaad’ ervaren 

aan ’t bevend hart, 

en breng het tot bedaren 

bij vreugd en smart! 

Laat m’ aan Uw voeten rusten, 

mij, hulp’loos kind, 

vertrouwen en berusten, 

voor d’ uitkomst blind! 

 

3 En blijft m’ ook soms verborgen 

Uw grote macht, 

Gij voert mij tot de morgen 

ook door de nacht. 

Neem dan mijn beide handen 

en leid Uw kind, 

tot ik aan d’ eeuwige stranden 

de ruste vind! 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

ZINGEN: PSALM 100: 1 EN 2 

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 

Treedt nader tot gij Hem omringt, 

gij aard’ alom, Zijn rijksdomein, 

zult voor de HEER dienstvaardig zijn. 
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2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij. 

Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

Zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt.” 

 

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 

 

ZINGEN: GEZANG 195 

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 

 

Riek de Vries-Douma, geboren 26 november 1940, 

overleden 30 december 2020 in de leeftijd van 80 jaar 

 

ZINGEN: LIED 409 VERS 1 EN 4 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Ik zie een poort wijd open staan,  

waardoor het licht komt stromen  

van ’t kruis, waar ‘k vrijelijk heen mag gaan  

om vrede te bekomen. 

 

Refrein: 

Genade Gods, zo rijk en vrij! 

Die poort staat open ook voor mij! 

Voor mij, voor mij! 

Staat open ook voor mij! 

 

4 In ’t hemelrijk, voor Jezus’ troon,  

daar leidt het kruis tot zegen:  

daar dragen wij voor kruis een kroon,  

door Jezus’ bloed verkregen. 

 

LEZEN VAN DE TIEN GEBODEN 

 

ZINGEN: LIED 376 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 Jowes bin ik Abba Heit  

en fan oars gjinien. 

Wat Heit wol en wat Er seit  

bin ik tagedien. 

Leafde dy’t ús nea ferlit  

set myn hert yn fjoer. 

Jowes bin ik Abba Heit,  
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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 

 

LEZING: MARKUS 1 VERS 1 T/M 11 

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het staat 

geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, Ik zend Mijn bode voor Je uit, hij zal 

een weg voor Je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg 

van de Heer gereed, maak recht Zijn paden!”’  

Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen 

opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van 

zonden te verkrijgen.  

Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem 

dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.  

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij 

leefde van sprinkhanen en wilde honing.  

Hij verkondigde: ‘Na mij komt Iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet 

goed genoeg om me voor Hem te bukken en de riemen van Zijn sandalen los 

te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de 

Heilige Geest.’  

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om 

Zich door Johannes te laten dopen.  

Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel 

openscheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen, en er klonk een 

stem uit de hemel: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ 

 

ZINGEN: GEZANG 534 LIEDBOEK 2013 

1 Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden, 

is Zelf het licht dat ruimte geeft, 

ons Levenslicht, de Zoon van God. 

  

2 Hij die de lammen lopen liet, 

hun dode krachten deed ontvlammen, 

is Zelf de weg tot waar geluk: 

ons Levenspad, de Zoon van God. 

  

3 Hij die de armen voedsel gaf, 
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met overdaad hen kwam verwarmen, 

is Zelf het brood dat honger stilt: 

ons Levensbrood, de Zoon van God. 

  

4 Hij die de doven horen deed, 

hun eigen oren deed geloven, 

is Zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend Woord, de Zoon van God. 

 

VERKONDIGING OVER MARKUS 1: 9-11 

 

En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in 

Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen 

toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de 

Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de 

hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

 

ZINGEN: LIED 180 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

1 ‘k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind, 
en ‘k zal wonen in ‘s Konings paleis, 
n die stad nooit aanschouwd, 
met straten van goud: 
glorievol als een schoon paradijs. 
 
Refrein: 
‘k Ben een koninklijk kind, 
door de Vader bemind, 
en Zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag’raad straks gloort, 
de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij! 
 
2 ‘k Ben een koninklijk kind, 
niet slechts dienstknecht of vrind,  
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! 
En dat bloed geeft mij recht, 
meer te zijn dan een knecht: 
‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer. 
 
3 ‘k Ben een koninklijk kind, 
dat zijn vreugd daar in vindt, 
God te loven met jub’lende stem! 
Tot ik sta voor de poort, 
van het hemelse oord, 
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem! 
 
LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 

 

ZINGEN: GEZANG 257 LIEDBOEK 1973 

1 Halleluja, eeuwig dank en ere,  
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lof, aanbidding, wijsheid, kracht,  

word’ op aard’ en in de hemel, Here,  

voor Uw liefd’ U toegebracht!  

Vader, sla ons steeds in liefde gade;  

Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;  

Uw gemeenschap, Geest van God,  

amen, zij ons eeuwig lot! 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 

 

ZINGEN: PSALM 68: 7 LIETEBOEK 2015 

7 God is ús heil, halleluja! 

Him komt in lûde lofsang ta, 

Hy holp ús al ús dagen. 

Hy joech ús frede foar geweld 

en hat ús yn ’e romte steld, 

Hy wol ús libben drage. 

Yn dagen fan ellinde_en kwea, 

al drige ús de wrede dea, 

God liet ús net allinne; 

Hy hat ús romte_en útkomst brocht, 

de Heare Heare is it ljocht 

dêr’t wy mei fierder kinne. 

 

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! 
 

 


