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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 24 JANUARI 2021 

 

 

 

BEAMER: HEER U BENT MIJN LEVEN 

 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

BEAMER: PSALM 43 

 

O Here God, kom mij bevrijden,  

zend mij Uw waarheid en Uw licht  

die naar Uw heilge berg mij leiden,  

waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Geef dat ik door U opgericht  

kom voor Uw aangezicht. 

 

Dan ga ik op tot Uw altaren,  

tot U, o Bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren  

en dankbaar ruisen alle snaren  

voor U die al mijn vreugde zijt  

en eindloos mij verblijdt. 

 



2 

 

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 

 

IN MEMORIAM 

 

Diny Fokkens-Kremer, geboren 21 augustus 1932, 

overleden 11 januari 2021 in de leeftijd van 88 jaar 

 

BEAMER: VEILIG IN JEZUS’ ARMEN 

 

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. 

Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 

Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vree, 

ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee. 

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. 

Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 

 

Jezus mijn dierb’re toevlucht, Jezus, U stierf voor mij. 

Dat op die rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij. 

Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt 

en ’t oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet. 

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. 

Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 

 

LEZEN VAN DE TIEN GEBODEN 

 

BEAMER: IK WIL JOUW VAN HARTE DIENEN 

 

Ik wil jou van harte dienen  

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind,  

dat jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

Wij zijn onderweg als pelgrims,  

vinden bij elkaar houvast.  

Naast elkaar als broers en zusters,  

dragen wij elkanders last. 

 

Ik zal Christus’ licht ontsteken  

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken  

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

Dan zal het volmaakte komen  

als wij zingend voor Hem staan,  

als wij Christus’ weg van liefde  

en van lijden zijn gegaan.  
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GEBED 

 

LEZING: MARKUS 3 VERS 1 T/M 6 

 

Weer ging Hij naar de synagoge. Daar was iemand met een 

verschrompelde hand. Ze letten op Hem om te zien of Hij die op 

sabbat zou genezen, zodat ze Hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei 

tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden 

staan.’ Aan de anderen vroeg Hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed 

of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Hij 

keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun 

hardleersheid, en toen zei Hij tegen de man die in het midden stond: 

‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De 

farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de herodianen 

overleggen hoe ze Hem uit de weg zouden kunnen ruimen. 

 

BEAMER: O HEER DIE ONZE VADER ZIJT 

 

O Heer, die onze Vader zijt,  

vergeef ons onze schuld.  

Wijs ons de weg der zaligheid,  

en laat ons hart, door U geleid,  

met liefde zijn vervuld.  

 

Geef dat Uw roepstem wordt gehoord,  

als eenmaal bij de zee.  

Geef dat ook wij Uw nodend woord  

vertrouwen, volgen ongestoord,  

op weg gaan met U mee.  

 

Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ‘t hart. 

 

VERKONDIGING OVER MARKUS 3: 5 

 

BEAMER: ZOU IK NIET VAN HARTE ZINGEN 

 

Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 

niets dan Zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 
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die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Omdat Gij mijn hart doet branden, 

omdat Gij mij zo bemint, 

hef ik, Heer, tot U mijn handen: 

Vader, zie ik ben Uw kind. 

Wil mij de genade geven, 

U te dienen, hier en nu; 

God die liefde zijt, aan U 

vast te houden, heel mijn leven, 

tot ik U na deze tijd 

liefheb in der eeuwigheid. 

 

LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 

 

BEAMER: 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. 

 

Refrein: 

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: 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

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. 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 

 

BEAMER: PSALM 150 

 

Looft God, looft Hem overal. 
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Looft de Koning van ’t heelal 

om Zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van Zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Citer, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 

ZEGEN 

 

BEAMER: HALLELUJA EEUWIG DANK EN ERE 

 

Halleluja, eeuwig dank en ere,  

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! 


