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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021 

 

TWEEDE LIJDENSZONDAG 

 

BEAMER: LUISTER NAAR DE WIND 

 

Luister naar de wind 

die een lied van liefde zingt 

Kom zoals je bent 

met je treurend hart mijn kind 

En Ik zal jou verlossen 

dat je vrede vindt 

 

Houd je vast aan mij 

als je eenzaam bent en klein 

En wees niet bezorgd 

Ik zal altijd bij je zijn 

Ik geef je overwinning 

over dood en pijn 

 

Jezus U bent Heer 

en ik ben uw zwakke kind 

Maar U geeft mij kracht 

als de vijand mij weer vindt 

O bron van eeuwig leven 

U die mij bemint 

 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

BEAMER: PSALM 42 

 

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

schreeuwt niet sterker naar ‘t genot 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, 

God des levens, ach, wanneer 

zal ik naadren voor Uw ogen, 

in Uw huis Uw Naam verhogen? 

 

Maar de Heer zal uitkomst geven, 

Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt. 

‘k Zal in dit vertrouwen leven, 

en dat melden in mijn lied. 

‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht 
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zingen, daar ik Hem verwacht. 

En mijn hart, wat mij moog’ treffen, 

tot de God mijns levens heffen. 

 

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 

 

IN MEMORIAM 

 

Joke Douma-Henstra, geboren 2 november 1936, 

overleden 14 februari 2021 in de leeftijd van 84 jaar 

 

BEAMER: HEER IK GEEF M’ AAN U VOLKOMEN 

 

Heer ik geef m’ aan U volkomen; 

‘k leg mijn al hier voor U neer, 

opdat Gij in mij zoudt wonen, 

met Uw Geest o Heer! 

Al de liefde van mijn harte, 

zij U voortaan toegewijd! 

‘k Vrees geen moeite meer of smarte 

daar Gij met mij zijt. 

 

Refrein: 

Glorie, glorie, Halleluja! 

‘k Leg mijn al aan Jezus’ voet. 

En nu is mijn heil volkomen, 

door het dierbaar bloed. 

 

Heer, mijn wil leg ‘k voor U neder, 

neem hem aan nu voor altijd; 

dat niets kwaads hem immer weder 

van de Uwen scheid’! 

Heer, tot U breng ik mijn leven, 

hoor nu mijn geloften aan; 

‘k heb mijn al aan U gegeven 

neem het, Heiland aan. 

 

Heer, mijn God, bestuur mijn wegen, 

strijden wil ik slechts voor U! 

Jezus’ bloed kocht ook mijn leven, 

Hem behoor ik nu. 

Openbaar U Zelf aan mij, Heer, 

als mijn eeuwig trouwe Vrind! 

Tot in ‘t stervensuur bewaar mij, 

voor altijd Uw kind. 

 

GEBED 
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KINDERMOMENT 

 

BEAMER: JEZUS IS 

 

Jezus is het Licht der wereld 

Jezus is het levend Woord 

Jezus is de goede Herder 

Jezus is het Lam van God 

Jezus is het levend Water 

Jezus is het levend Brood 

Jezus is de ware Wijnstok 

Jezus is de Zoon van God 

 

Hij kent ons als geen ander 

Hij weet wie we zijn 

Hij weet hoe wij ons voelen 

Hij was een mens als wij 

Hij deelt in onze vreugde 

en Hij kent ons verdriet 

nee, er is niemand zoals Hij 

 

Jezus is de Messias 

Jezus is de Bruidegom 

Jezus is de Hogepriester 

Jezus is het Lam van God 

Jezus is de Zoon des mensen 

Jezus is de Weg tot God 

Jezus is de Overwinnaar 

Jezus is de Zoon van God 

 

Hij is aan ’t kruis gestorven 

Hij droeg daar onze schuld 

Hij gaf Zijn eigen leven 

Hij heeft de wet vervuld 

gestorven en begraven 

maar ook weer opgestaan 

ja, Jezus leeft in eeuwigheid 

 

Jezus is de Leeuw van Juda 

Jezus is de sterke Rots 

Jezus is onze Redder 

Jezus is het Lam van God 

Jezus is de Weg en Waarheid 

Jezus is de Vredevorst 

Jezus, het Begin en Einde 

Jezus is de Zoon van God 
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LEZING: JOHANNES 6 VERS 32 T/M 40 

 

Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit 

de hemel gegeven, maar Mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de 

hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en 

dat leven geeft aan de wereld.’ ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden 

ze toen. ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij 

komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit 

meer dorst hebben. Maar Ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al 

hebt u Mij gezien. Iedereen die de Vader Mij geeft zal bij Mij komen, en 

wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen, want Ik ben niet uit de hemel 

neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij 

gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik 

niemand van wie Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat Ik 

hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil Mijn Vader: dat 

iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en 

dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’ 

 

BEAMER: HIJ DIE DE BLINDEN WEER LIET ZIEN 

 

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. 

 

Hij die de lammen lopen liet, 

hun dode krachten deed ontvlammen, 

is Zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

Hij die de armen voedsel gaf, 

met overdaad hen kwam verwarmen, 

is Zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

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 JOHANNES 6: 35 

 

BEAMER: HOE WONDERLIJK MOOI IS UW EEUWIGE NAAM 

 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
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Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

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. 

 

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’. 

 

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. 

 

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. 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 

 

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 

 

BEAMER: O KOSTBAAR KRUIS O WONDER GODS 

 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de Prins der glorie stierf. 

Ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

En door Zijn dood en door Zijn bloed, 

is nu de wereld dood voor mij. 

Ik ben gestorven, maar voor goed, 

van heel de dode wereld vrij. 

 

De aarde zelf is veel te klein, 

voor wie U waarlijk loven wil. 

Uw liefde is een groot geheim, 

zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 

ZEGEN 


