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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 20 JUNI 2021 
 
1E ZONDAG VAN DE ZOMER 

 
 
M.M.V. AUKE DE BOER, VLEUGEL, EN GEMEENTELEDEN, ZANG 
 
ZINGEN: WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS 

 
Welk een Vriend is onze Jezus,  
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem  
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede,  
dikwijls drukt ons zonde neer,  
juist omdat wij ’t al niet brengen  
in ’t gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking,  
dat ons hart in ’t strijduur beeft,  
gaan wij dan met al ons strijden  
tot Hem die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen  
dan Hij, Die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t Die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen  
en terneer gedrukt door zorg,  
dier’bre Heiland, onze Toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten,  
gaan wij biddend tot de Heer; 
In Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer! 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 75: 1, 2 EN 4 

 
U alleen, U loven wij:  
U loven wij, onze Heer,  
want Uw naam, zo rijk van eer,  
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land  
al de wond’ren van Uw hand. 
 
“Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, 
Ik kies de tijd ten gericht. 
Lijkt het of de aarde zwicht, 
wankelt recht en zekerheid, 
Ik bewaar het wereldrond, 
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op Mijn trouw is het gegrond”. 
 
Of gij oost- of westwaarts ziet, 
om hulp zoekt in de woestijn, 
alle grootheid is slechts schijn; 
God is Rechter Die gebiedt. 
Hij verhoogt en Hij slaat neer 
naar Zijn recht, Hij is de Heer. 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: KLEIN GLORIA 

 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen. 

 
LEZEN VAN DE WET VAN DE HEERE 
 
ZINGEN: PSALM 86: 4 EN 5 

 
Leer mij naar Uw wil te hand’len, 
laat mij in Uw waarheid wand’len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van Uwe naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ‘t ganse hart naar boven. 
Ja, Uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wond’ren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, Uw goedheid is zeer groot. 

 
GEBED 
 
KINDERMOMENT 
 
BEAMER: GROOT EN GEWELDIG (MARCEL & LYDIA ZIMMER) 

 
God heeft ons Zijn Woord gegeven 
het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
't Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je 't niet meteen 
maar Zijn liefde klinkt 
door heel de Bijbel heen 
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Refrein: 
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag Zijn liefde 
Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen 
elke dag steeds meer 
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer 
 
God heeft ons Zijn trouw bewezen 
dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, Zijn liefde klinkt 
door heel de Bijbel heen 

 
LEZING: GENESIS 18: 16 T/M 33 

 
Toen de mannen weer verdergingen, lieten ze hun blik op Sodom 
rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De 
HEER dacht: Waarom zou Ik voor Abraham geheimhouden wat Ik van 
plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk 
voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te 
worden als hij. Want Ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn 
verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die Ik wijs, door 
rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal Ik verwezenlijken wat 
Ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige 
beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn 
ongehoord groot. Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die Ik 
over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich 
hebben afgeroepen. Dat wil Ik weten.’  
Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de 
HEER bleef staan. Abraham ging dichter naar Hem toe en vroeg: ‘Wilt 
U dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven 
benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou U 
die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving 
schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt U 
toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan 
zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. 
Dat kunt U toch niet doen! Hij Die Rechter is over de hele aarde moet 
toch rechtvaardig handelen?’ De HEER antwoordde: ‘Als Ik in Sodom 
vijftig onschuldigen aantref, zal Ik omwille van hen de hele stad 
vergeving schenken.’ Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben 
geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: stel dat 
er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou U dan toch vanwege 
die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde Hij, ‘Ik zal haar 
niet verwoesten als Ik er vijfenveertig aantref.’ Opnieuw sprak 
Abraham Hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal Ik het 
niet doen omwille van die veertig.’ Toen zei hij: ‘Ik hoop dat U niet 
kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er 
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maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als Ik er dertig aantref.’ Hierop zei 
hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar 
twintig zijn.’ ‘Dan zal Ik de stad niet verwoesten omwille van die 
twintig.’ Abraham zei: ‘Ik hoop dat U niet kwaad wordt, Heer, wanneer 
ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ 
‘Dan zal Ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’  
Zodra de HEER Zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging Hij 
weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. 

 
ZINGEN: MAAR VADER ABRAM (JAN WIT) 

 
Maar, vader Abram, durf jij dat:  
voor God te staan, een eenzaam man,  
en pleiten voor die boze stad,  
de slechtste van heel Kanaän? 
 
‘Wanneer ik denk aan wie daar woont,  
in ieder huis, aan elke straat,  
en dat er niemand wordt verschoond,  
weet ik, dat het om mensen gaat!’ 
 
Maar vader Abram, die zijn boos! 
Zij hebben ’t mensenrecht verzaakt  
en met elkander, goddeloos,  
de wereld tot een hel gemaakt! 
 
‘Al is het kwaad dat daar geschiedt,  
en moord en brand en dwing’landij,  
al doen zij iedereen verdriet,  
toch zijn het mensen zoals wij!’ 
 
Maar Abram, arme advocaat,  
een nietig mens van vlees en bloed  
zou instaan voor wie God weerstaat? 
De Rechter Zelf weet wat Hij doet…?! 
 
‘Een nietig mens van stof en as… 
Ik leg mijn hand al op mijn mond. 
Ik wacht op Hem, Die voor mij was,  
op Hem, Die eenmaal na mij komt…’ 
 
Heil Abram! Eenmaal komt de tijd  
dan wordt je groot geloof beloond:  
een Mens, Die lijdt, een Mens, Die pleit  
voor al wie op de aarde woont… 

 
VERKONDIGING 
 
MUZIEK – VLEUGEL 
 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
AANBEVELEN DIGITALE COLLECTES 
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ZINGEN (ALLEN): APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS 
 
Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige,  
Schepper des hemels  
en der aarde. 
En in Jezus Christus,  
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, 
Die ontvangen is van de Heil’ge Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal  
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 
ZEGEN  
 
ZINGEN (ALLEN): AMEN, AMEN, AMEN 

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

 


