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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 7 MAART 2021 
 
VIERDE LIJDENSZONDAG 

 
 
M.M.V. HINKE ALGRA, ORGEL, EN GEMEENTELEDEN, ZANG 
 
BEAMER: HOE VREEMD DAT VOOR DE SCHAPEN ZIJNER WEIDE 

 
Hoe vreemd, dat voor de schapen Zijner weide 
de Herder Zelf ter slachtbank Zich liet leiden, 
de Heer Zich voor de schulden Zijner knechten 
aan ‘t kruis liet hechten. 
 
O wonderbare Liefde, Die ons denken 
te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken, 
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen, 
dat U behage? 
 
O Liefde, voor dit offer van Uw leven, 
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven, 
opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve, 
Uw liefde derve! 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
BEAMER: PSALM 95 VERS 3 

 
Komt, werpen wij ons voor de Heer 
Die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van Zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
IN MEMORIAM 

 
Riemkje Kempenaar-Holtewes, geboren 12 januari 1943 
overleden 27 februari 2021 in de leeftijd van 78 jaar 

 
BEAMER: SJONG OP, SJONG OP FOAR JEZUS 

 
Sjong op, sjong op foar Jezus,  
de Kening fan ‘e wrâld. 
Hy die de dea teneate,  
die dat ta ús behâld. 
It grêf koe Him net hâlde, 
Hy waard de dea oermânsk. 
Lei ‘t deadskleed ôf en wynsels,  
gie út yn ljochte glâns. 
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Wês bliid, wês bliid te moede,  
God hat oan ‘t minskdom tocht. 
Troch ‘t nearste tsjuster hinne  
kaam Jezus wer yn ‘t ljocht. 
En yn dat ljocht te libjen  
mei elk dy ‘t yn Him leaut. 
Hy sil foar harren soargje, 
Syn keninkryk dat bliuwt. 
 
En ienkear komt de moarntiid,  
dan riist de grutte dei. 
As Hy komt op de wolken,  
wurde-alle skaden wei. 
Bazunen sille klinke,  
wat dea wie riist oerein. 
It âlde is foarby gien  
en ‘t nije nimt gjin ein. 

 
AANSTEKEN 4E KAARS EN TOELICHTING BLOEMSTUK 
 
BEAMER: IK GELOOF IN GOD DE VADER 

 
Ik geloof in God de Vader 
Die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos,  
– het gesternte zingt Zijn eer –  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
Die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen, 
Goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven  
– groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen – God zij glorie –  
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood – dit is Mijn lichaam –  
door de wijn – dit is Mijn bloed –  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed. 

 
GEBED 
 
KINDERMOMENT – FILMPJE 
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BEAMER: JEZUS IS DE GOEDE HERDER 
 
Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen,  
En je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
 
En wanneer je soms alleen bent, 
En je hart is vol verdriet. 
Denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 

 
LEZING: JOHANNES 10 VERS 11 T/M 21 

 
Ik ben de goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de 
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de 
vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en 
jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen 
kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede Herder. Ik ken Mijn 
schapen en Mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de 
Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog 
andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik 
hoeden, ook zij zullen naar Mijn stem luisteren: dan zal er één kudde 
zijn, met één Herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik Mijn leven geef, 
om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt Mijn leven, Ik geef 
het Zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – 
dat is de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen.’ Opnieuw 
ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat Hij zei. Veel mensen 
zeiden: ‘Hij is bezeten, Hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar 
Hem?’ Maar anderen zeiden: ‘Dit zijn niet de woorden van iemand die 
bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.’ 

 
BEAMER: DE HEER IS MIJN HERDER 

 
De Heer is mijn Herder! 
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
‘k Zal immer verkeren  
in ’t huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
Zijn liefde me altijd. 
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VERKONDIGING OVER JOHANNES 10: 14-15 
 
BEAMER: U KENNEN UIT EN TOT U LEVEN 

 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene Die bij ons zijt, 
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, Die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
Gij zijt tot Herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven, 
Heer, Die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de Weg, de Waarheid en het Leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
Uw kerk die in de wereld is. 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 
 
BEAMER: PSALM 79 VERS 5 

 
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die Uw roepstem horen, 
Gij, onze Herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waat'ren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht 
Uw goedheid en Uw kracht, 
de grootheid van Uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen Uw genade. 

 
ZEGEN 
 
BEAMER: AMEN, AMEN, AMEN 

 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer! 

 
 


