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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 

 

ZONDAG 6 JUNI 2020 

 

M.M.V. PIETER KNIJFF, BAUKE HOEKSTRA EN 

LUCIA TILMA 

 

 
VOOR DE DIENST: OPWEKKING 720, GOD MAAKT VRIJ (Beamer)  
 

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 

 

ZINGEN INTOCHTSLIED: LIET 148, MEIINOAR YN JEZUS NAMME 

Mei-in-oar yn Jezus namme 

jouwe wy ús lofliet stim, 

want de Geast sprekt alle talen,  

wy ferstean elkoar troch Him. 

Mei-‘noar bidde, mei- ‘noar sykje 

nei it plan fan God, ús Hea.r 

Mei- ‘noar sjonge mei ‘noar tsjûgje 

mei- ‘noar libje ta syn ear. 

 

Lit de hiele wrâld it witte 

dat God net feroare is; 

dat syn leafde as in ljochtstriel 

trochkringt yn ús tjusternis. 

’t Wurk fan God is net te kearen, 

om’t Hysels der noed foar stiet; 

en de Geast brekt troch de grinzen 

dy’t de minskewrâld ús biedt. 

 

Priizje God, de wei is iepen 

nei de Heit en nei elkoar. 

Jezus Kristus, myn Ferlosser,  

stiet as Midd’ler boarch dêrfoar. 

Heit, ik heevje heech myn hannen, 

sa bring ik Jo tank tank en ear’. 

Troch jo Geast dreaun mei ik sizze: 

Jezus Kristus is de Hear! 

 

STILTE MOMENT  

 

BEMOEDIGING EN GROET 

 

AANKONDIGING: Thema deze keer: “I have a dream”. Dit zijn de bekende 

woorden uit de speech van Ds. Maarten Luther King die hij hield op 28 

augustus 1963 in Washington, we gaan daar nu enige minuten naar luisteren. 
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ZINGEN: OPWEKKING 733, TSIENTÛZEN REED’NEN 

It ljocht ferskynt, it begjint te daagjen,  

myn dei begjint mei in liet foar Jo. 

Hear, wat der hjoed ek komt 

en wat allegearr’ noch barre sil, 

lit my noch sjonge as de jûntiid komt. 

 

Refrein: Loovje de Heare, myn siel, o myn siel, 

Jo Namme is hillich en goed. 

‘k Song nea earder as no, sa fol fjoer:  

Jo Namme is hillich en goed. 

 

Hear, fol geduld toan’ Jo ús Jo leafde, 

Jo hert is myld en Jo Namm’ is grut, 

Fan al Jo leafde wol ik sjongen bliuwe, 

tsientûzen reed’nen dat ik sjonge kin!! 

Refrein 

 

En op dy dei as myn krêft belúnet, 

myn azem stoppet en myn tiid is om, 

sels dan sil ik noch fan Jo grutheid sjonge, 

tsientûzen jier en oant yn ivichheid. 

Refrein 2x 

 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST  

 

HET VERHAAL VAN DE DROOM VAN FARAO Vandaag gelezen uit de 

kinderbijbel. Het verhaal is te vinden in Genesis 41: 14-44 

 

ZINGEN: EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 505, WE SHALL OVERCOME  

1.We shall overcome 

We shall overcome 

We shall overcome, some day 

 

Refrein: Oh, deep in my heart 

I do believe 

We shall overcome, some day 

 

2.We'll walk hand in hand 

We'll walk hand in hand 

We'll walk hand in hand, some day  

Refrein 

 

3.We are not afraid 

We are not afraid 

We are not afraid, some day  

Refrein 
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4.We shall once be free  

We shall once be free 

We shall once be free some day 

Refrein 

 

5.We shall live in peace 

We shall live in peace,  

We shall live in peace, some day 

Refrein 

 

6.The whole wide world around 

The whole wide world around 

The whole wide world around, some day 

Refrein 

 

LEZING 2: OPENBARING 21:1-5  

 

ZINGEN: ELB 413, LICHTSTAD MET UW PAARLEN POORTEN 

1.Lichtstad met uw paarlen poorten 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men hier op aarde, 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

2.Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 

 

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

Luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 

 

3.Schoon tehuis voor moede pelgrims 

Komend uit de zandwoestijn, 

Waar zij rusten van hun werken 

Bij de springende fontein.  

Refrein 

 

4.Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met 

Hem In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem. 

Refrein 

 

OVERDENKING 
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Vertaling: 
Eindelijk vrij, Eindelijk vrij  
Ik dank God dat ik eindelijk vrij ben 
Eindelijk vrij, eindelijk vrij  
Ik dank God dat ik eindelijk vrij ben  
 
Als ik daarginds op het kerkhof loop 
Ik dank God dat ik eindelijk vrij ben 
Jezus en ik ontmoeten en spreken elkaar  
Ik dank God dat ik eindelijk vrij ben   
 
Op mijn knieën als het donker wordt 
Dank ik God dat ik eindelijk vrij ben 
Dat mijn ziel zal opstaan en opstijgen 
Ik dank God dat ik eindelijk vrij ben  
 
Op deze mooie en stralende ochtend 
Ik dank God dat ik eindelijk vrij ben. 
Dan zal ik mijn Heer ontmoeten in de lucht 
Ik dank God dat ik eindelijk vrij ben. 

LUISTERLIED: FREE AT LAST (BEAMER) 
1.Free at last, free at last 
I thank God I'm free at last 
Free at last, free at last 
I thank God I'm free at last 
 
2.Way down yonder in the graveyard walk 
I thank God I'm free at last 
Me and my Jesus going to meet and talk 
I thank God I'm free at last 
 
3.On my knees when the light pass'd by 
I thank God I'm free at last 
Tho't my soul would rise and fly 
I thank God I'm free at last 
 
4.Some of these mornings, bright and fair 
I thank God I'm free at last 
Goin' meet King Jesus in the air 
I thank God I'm free at last. 
 

 

 

LIED: ELB 503, SOON VERY SOON 

Soon and very soon, we are going to see the King,  

Soon and very soon, we are going to see the King. 

Soon and very soon, we are going to see the King,  

Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King.  

 

No more crying there, we are going to see the King,  

No more crying there, we are going to see the King. 

No more crying there, we are going to see the King,  

Hallelujah, Hallelujah, we are going to see the King. 

Hallelujah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ah.  

 

No more dying there, we are going to see the King,  

No more dying there, we are going to see the King.  

No more dying there, we are going to see the King,  

Hallelujah, Hallelujah, we are going to see the King. 

Hallelujah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ah.  

 

Should there be any rivers we must cross, 

Should there be any mountains we must climb, 

God will supply all the strength that we need,  

Give us grace ’til we reach the other side.  

 

We have come from every nation,  

God knows each of us by name.  

Jesus took His blood and He washed our sins all away  

Yes, there are some of us, Who have laid down our lives, 

But we all shall live again, On the other side.  
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Soon and very soon, we are going to see the King, 

Soon and very soon, we are going to see the King. 

Soon and very soon, we are going to see the King,  

Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. 

 

DANKGEBED EN VOORBEDEN  
 

GELOOFSBELIJDENIS: VADER IK ZING U EEN LIED VAN GELOOF (op 

de melodie van Bob Dylan) 

1.Vader ik zing U een lied van geloof, 

U heeft alle dingen gemaakt.  

Heer God, ik dank U in liefde, 

in hoop, Uw macht heeft mijn leven geraakt. 

Vader, ik zing U dit lied met mijn stem, 

een lied U al eeuwen bekend. 

O Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 

o maak deze dag tot een feest!  

 

2. Jezus wij hebben van U steeds gehoord, 

te leven als mens naast elkaar. 

Jezus wij zien vaak uw voorbeeld verkeerd, 

wij zijn met onszelf nog niet klaar. 

Jezus, de Bouwheer van heel ons geloof, 

sta ons toch steeds bij in gevaar. 

O Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 

 o maak deze dag tot een feest! 

 

3. Heilige Geest, die de wereldlast draagt, 

die liefde en vriendschap ons geeft. 

Heilige Geest, die ons nooit meer vraagt 

dan wij door uw hulp kunnen zijn. 

Heilige Geest die de krachten vervaagt 

van oorlog en angsten en pijn. 

O Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 

o maak deze dag tot een feest! 

 

KINDERMOMENT Kinderen komen uit de kindernevendienst en hangen hun 

dromen in de boom die voor in de kerk staat. 
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ZEGENLIED: IK ZEGEN JOU IN JEZUS' NAAM 

Ik zegen jou in Jezus' Naam  

Hij bewijst zijn trouw. 

jou in Jezus' Naam: 

blijft bij jou. 

 

Een bloem die in de schaduw groeit 

houdt zijn blaadjes dicht. 

Een bloem bloeit open in de zon, 

groeit naar het licht. 

 

Ik zegen jou in Jezus' Naam  

Hij bewijst zijn trouw. 

Ik zegen jou in Jezus' Naam: 

Hij blijft bij jou. 

 

Wanneer het leven tegenvalt  

mensen doen je zeer  

bedenk: op wie de regen valt 

groeit naar de Heer 

 

Ik zegen jou in Jezus' Naam  

Hij bewijst zijn trouw. 

Ik zegen jou in Jezus' Naam: 

Hij blijft bij jou. 

 

ZEGEN 

Lucia Tilma met ons “Amen” 

 

 

 

 

 

 

 


