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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 21 MAART 2020 

 

M.m.v. de heer J. van de Kamp 

 

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 371: 1-4 

1. Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend, 

want U nam de straf op U die ik had verdiend. 

De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 

’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

2. Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 

toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 

Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 

’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

3. Ik zal van U houden in leven en dood. 

en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 

Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 

’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 

 

4. Als ik in Uw Glorie, uw eeuwigheid kom, 

dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 

Gekroond met Uw heerlijkheid zal ’k zingen voor U 

’k Heb van U gehouden, maar nooit zo veel als nu. 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Zingen Psalm 149: 1 en 3 

1. Halleluja ! laat opgetogen 

een nieuw gezang den HEER verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 

Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 

3. De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 

Hij kroont de zwakken en de kleinen. 

Hij kent de stillen in den lande, 

het heil is nu ophanden. 

Weest verheugd, die den HEER verbeidt, 

nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 

Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 

en roemt zijn grote macht. 
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Stil gebed 

Votum en Groet 

 

In memoriam 

 

Zingen ELB 376: 1 en 2 

1. Halleluja ! laat opgetogen 

een nieuw gezang den HEER verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 

Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 

3. De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 

Hij kroont de zwakken en de kleinen. 

Hij kent de stillen in den lande, 

het heil is nu ophanden. 

Weest verheugd, die den HEER verbeidt, 

nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 

Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 

en roemt zijn grote macht. 

 

Lezen: Geboden Romeinen 12: 9-21 

 

Zingen ELB 143: 1 en 2 

1. Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U die heel de schepping door uw hand 

hebt voortgebracht, 

Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U bent mijn Verlosser, mijn schuilplaats 

en mijn kracht. 

Wij verhogen U, Heer Jezus; 

elke knie zal buigen voor uw troon. 

Wij verhogen U, Heer Jezus. 

Niemand is als U, nee niemand is als U. 

 

2. Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U die heel de schepping door uw hand 

hebt voortgebracht, 

Majesteit, Koning in eeuwigheid, 

U bent mijn Verlosser, mijn schuilplaats 

en mijn kracht. 

Wij verhogen U, Heer Jezus;  

elke knie zal buigen voor uw troon. 

Wij verhogen U, Heer Jezus. 
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Niemand is als U, nee niemand is als U. 

Wij verhogen U, Heer Jezus; 

elke knie zal buigen voor uw troon. 

Wij verhogen U, Heer Jezus. 

Niemand is als U, nee niemand is als U. 

Nee niemand is als U. 2x 

 

Meezingen met You Tube Opwekking 475, Majesteit Koning in 

eeuwigheid  

 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest 

 

Schriftlezing Psalm 105: 39-43  

 

Zingen ELB 241: 1, 2 en 3 

1. Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 

en kniel nu voor Hem neer, 

die zelf geen zonde kent 

en ons genade schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van God, 

want heilig is de Heer. 

 

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

Wij staan nu op heilige grond, 

waar Hij verschijnt met vuur. 

Een eeuwigdurend licht 

straalt van zijn aangezicht. 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 

omgeeft ons in dit uur. 

 

3. Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

De kracht van de God die vergeeft 

en ons genezing brengt. 

Niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 

Wees stil, want de kracht van onze God 

daalt neer op dit moment. 

 

Preek: Gods bescherming in barre tijden 
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Zingen Psalm 105: 1, 15 en 16 

1. Looft God den HEER, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt den HEER, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

 

15. God gaf een wolk die hen geleidde, 

een vuur in 't duister aan hun zijde. 

Zo trokken zij in vrede voort, 

en steeds heeft God hun wens verhoord. 

Hij zond hun kwakkels in de nood, 

en uit de hemel hemels brood. 

 

16. God laafde hen in dorre streken, 

deed water uit de rotsen breken, 

't werd een rivier en stroomde voort, 

want Hij gedacht zijn heilig woord, 

de trouw die Hij had toegezegd 

aan vader Abraham, zijn knecht 

 

Collecte 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Zingen Slotzang ELB: 346: 1, 2 en 4 

1. Ik wil zingen van mijn Heiland, 

Van Zijn liefde, wondergroot, 

Die Zichzelve gaf aan 't kruishout, 

En mij redde van de dood. 

Zing, o zing van mijn Verlosser, 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij; 

Aan het kruis schonk Hij genade, 

Droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen, 

Hoe Hij op Zich nam mijn straf; 

Hoe in liefde en genade, 

Hij 't ransoen gewillig gaf. 

Zing, o zing van mijn Verlosser, 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij; 

Aan het kruis schonk Hij genade, 

Droeg mijn schuld en ik was vrij. 
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4. Ik wil zingen van mijn Heiland, 

Hoe Hij smarten leed en pijn, 

Om mij 't leven weer te geven, 

Eeuwig eens bij Hem te zijn. 

Zing, o zing van mijn Verlosser, 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij; 

Aan het kruis schonk Hij genade, 

Droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 

Zegen 

 

 


