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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021 
 
7E ZONDAG VAN DE ZOMER 

 
 
M.M.V. SIMON SCHOON, ORGEL 
 
ZINGEN: U BID IK AAN O MACHT DER LIEFDE 

 
U bid ik aan, o Macht der Liefde,  
Die Zich in Jezus openbaart. 
God zocht ook mij, hoezeer ‘k Hem griefde,  
voor mij ook kwam Zijn Zoon op aard. 
‘k Vergeet mijzelf, waar ‘k in de golven  
van zulk een liefde wordt bedolven. 
 
Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen  
en hoe verlangt Uw hart naar mij? 
Gij komt mij met Uw liefde tegen,  
opdat ook ik de Uwe zij. 
Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren: 
U wil ik eeuwig toebehoren. 
 
U wil ik zoeken, U mij geven,  
bij U slechts vind ik lafenis. 
In U alleen heb ik het leven  
en niet in ’t geen van de aarde is. 
Bij U is rust, bij U verblijden,  
U, Heer, U wil mijn hart zich wijden. 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: HOE HELDER STAAT DE MORGENSTER 

 
Hoe helder staat de Morgenster, 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de Luister van mijn leven. 
Komt tot mij, Zoon van David, kom, 
mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, 
vriendlijk, 
schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in ‘t geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 
 
Hoe liefelijk is Uw gelaat; 
als Gij Uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
Uw Woord en Geest, Uw vlees en bloed, 
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zij zijn mijn ziel, mijn leven. 
Heer des 
hemels 
laat, Getrouwe, 
mij aanschouwen 
Uw erbarmen. 
Herder neem mij in Uw armen. 
 
Voor Gij de wereld hebt gemaakt, 
heeft mij Uw liefde aangeraakt, 
mijn sterke Held, mijn Vader. 
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, 
Hij is mijn Liefste, ik Zijn bruid, 
ik treed Hem zingend nader. 
Hij de 
mijne, 
Die het leven 
mij zal geven 
hoog daarboven, 
eeuwig zal mijn hart Hem loven. 

 
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 17: 2 EN 3 

 
Gehoorzaam aan Uw heilig Woord, 
blijf ik gedurig op Uw wegen; 
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 
zo ga ik zonder struik’len voort. 
Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 
want Gij verhoort, Gij antwoordt mij, 
wees mij genegen en nabij, 
Gij zult mij immers niet begeven? 
 
Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden ! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij Uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van Uw oog; 
breid uit Uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 

 
GEBED 
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ZINGEN: LIEFDE EENMAAL UITGESPROKEN 
 
Liefde, eenmaal uitgesproken  
als Uw Woord van het begin,  
Liefde wil ons overkomen  
als geheim en zegening. 
 
Liefde die ons hebt geschapen,  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de Naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  
ziel en zinnen metterdaad. 

 
LEZING: HOOGLIED 1: 1 T/M 17 HSV 

 
De bruid en de Bruidegom 
 
Het Hooglied, dat van Salomo is. 
 
zij: 
Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, 
want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. 
Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, 
Uw Naam is een uitgegoten zalfolie. 
Daarom hebben de meisjes U lief. 
Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. 
De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers. 
Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, 
laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen meer dan de wijn. 
Met recht hebben zij U lief. 

 
Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, 
dochters van Jeruzalem, 
als de tenten van Kedar, 
als de tentkleden van Salomo. 
Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, 
want de zon heeft mij beschenen. 
De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede, 
zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. 
Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. 

 
U, Die ik innig liefheb, 
maak mij bekend waar U de kudde weidt, 
waar U die op de middag laat rusten. 
Want waarom zou ik zijn als een gesluierde 
bij de kudden van Uw metgezellen? 
 
Hij: 
Als u het niet weet,  
o allermooiste onder de vrouwen, 
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volg dan de sporen van de schapen 
en weid uw geiten 
bij de woningen van de herders. 
Mijn vriendin, Ik vergelijk u met de paarden 
voor de wagens van de farao. 
Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettinkjes, 
en uw hals met de parelsnoeren. 
Wij zullen gouden kettinkjes voor u maken 
met zilveren knopjes. 
 
zij: 
Zolang de Koning aan Zijn ronde tafel zit, 
verspreidt mijn nardus zijn geur. 
Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre 
dat tussen mijn borsten overnacht. 
Mijn Liefste is mij een tros hennabloemen 
uit de wijngaarden van Engedi. 
 
Hij: 
Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, 
zie, u bent mooi, uw ogen zijn als duiven. 
 
zij: 
Zie, U bent mooi, mijn Liefste, ja, lieflijk. 
Ja, onze rustbank is het groene loof. 
De balken van onze huizen zijn ceders, 
onze dakspanten zijn cipressen. 

 
ZINGEN: LIEFDE EENMAAL UITGESPROKEN 

 
Liefde waagt zichzelf te geven,  
ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven, –  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn.  
Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij Uw gasten zijn. 
 
Liefde boven alle liefde  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
Bron van liefde, Liefde zelf! 

 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: JEZUS MIJN VERBLIJDEN 

 
Jezus, mijn verblijden, 
voor mijn hart de weide, 
waar het vrede vindt, 
‘t hart dat in verlangen 
naar U is bevangen, 
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dat U zo bemint. 
Lam, o kom, mijn Bruidegom. 
Buiten U is niets op aarde 
zo beminnenswaardig. 
 
Als Gij mij wilt hoeden, 
ben ik voor het woeden 
van de vijand vrij. 
Laat de satan tieren 
en zijn zege vieren, 
Jezus staat mij bij. 
Lijkt het wel of dood en hel 
over mij schijnt los te breken, 
Jezus is mijn vrede. 
 
Wat gij ook aan schatten, 
wereld, moogt bevatten, 
Jezus is mijn lust. 
Ach, wat zou ik wensen 
eer en hoop der mensen, 
elders is mijn rust. 
Smaad en nood en kruis en dood 
zal mij, wat ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 
 
Wat zou ik nog treuren, 
als de Heer der vreugde, 
Jezus binnenschrijdt! 
Zij die God beminnen 
zullen vreugde winnen 
ook uit bitterheid. 
Of mij ‘t kwaad naar ‘t leven staat, 
toch zijt Gij ook in mijn lijden, 
Jezus, mijn verblijden. 

 
LEZEN VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 
 
ZINGEN: LIEFDE GODS DIE ELK BEMINNEN 

 
Liefde Gods die elk beminnen  
hemelhoog te boven gaat,  
kom in onze harten binnen  
met uw milde overdaad. 
Jezus, één en al ontferming,  
daal vanuit den hoge neer  
met uw heerlijke bescherming  
in ons bevend hart, o Heer. 
 
God almachtig boven mate,  
die zo nederig verscheen,  
keer opeens terug en laat ons,  
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen  
met Uw heiligen omhoog  
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tot in ’s hemels paradijzen  
wij U zien van oog tot oog. 
 
Wat Gij eenmaal zijt begonnen  
o voltooi het: maak ons rein,  
tot de wereld is gewonnen  
en in U hersteld zal zijn,  
tot wij eeuwig bij U wonen,  
schrijdende van licht tot licht,  
leggend onze gouden kronen  
zingend voor Uw aangezicht. 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
AANBEVELEN DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: PSALM 72: 7 

 
Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem Die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
Zijn roem vervulle de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
Zijn wonderen, Zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
ZEGEN (GEZONGEN AMEN) 
 


