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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
3E ADVENTSZONDAG 12 DECEMBER 2021 
 
BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 

 
 
VOOR DE DIENST: OP U MIJN HEILAND BLIJF IK HOPEN 

 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heilge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in Uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik Uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: DAAR IS UIT ’S WERELDS DUIST’RE WOLKEN 

 
Daar is uit ’s werelds duist(e)re wolken  
een Licht der lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel alle volken  
en gij, mijn ziele, bidt Het aan! 
Het komt de schaduwen beschijnen,  
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen,  
genade spreidt haar morgenrood. 
 
Wat heil, een Kind is ons geboren,  
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren,  
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. 
Zijn naam is ‘Wonderbaar’, Zijn daden  
zijn wondren van genade-alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,  
verzoend voor ’t oog des Vaders tre(d)en.  

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
TOELICHTING LITURGISCH BLOEMSTUK 
 
AANSTEKEN VAN DE 3E KAARS EN GEDICHTJE 
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Grietje Anne Schotanus en Klaske Schotanus 

 
TOELICHTING KINDERNEVENDIENST 
 
ZINGEN: ADVENTSLIED KINDERNEVENDIENST 

 
Een derde kaars gaat stralen. 
We wachten met geduld 
en horen in verhalen, 
hoe God Zijn Woord vervult. 

 
GEBED 
 
ZINGEN: KINDERNEVENDIENSTLIED  

 
Heit no ’t sy fuortgean, jou har ‘t ljocht fan boppe.  
Sy bin Jo berntsjes, dy Jo namme roppe.  
Lear har Jo wurd ferstean,  
lear har Jo wegen gean. 
Amen, ja, amen. 

 
LEZING: RUTH 3: 1 T/M 18 NBV21 

 
1 Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet 
een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? 2 Boaz, bij wie je 
gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de 
dorsvloer gerst wannen. 3 Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en 
ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met 
eten en drinken. 4 Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij 
zich neerlegt, en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn 
voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel 
vertellen wat je moet doen.’ 5 Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen wat u mij 
zegt.’ 6 Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar 
schoonmoeder haar had opgedragen. 
7 Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen 
een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de 
deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. 8 Midden in de nacht 
schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn 
voeteneinde liggen. 9 ‘Wie ben jij?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, heer, Ruth,’ 
zei ze. ‘Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser 
optreden.’ 10  ‘Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit 
getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je 
hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. 11 Daarom, 
mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; 
iedereen in de stad weet immers dat je een moedige vrouw bent. 12 
Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders 
voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik. 13 Blijf vannacht 
hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is het 
goed, maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de HEER leeft. 
Blijf hier nu maar liggen, tot het ochtend wordt.’ 14 En zij bleef tot de 
ochtend aan zijn voeteneinde liggen. 
Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, 
want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was 



3 

 

geweest. 15 Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en houd hem open.’ Dat deed 
ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. 
Daarna ging hij naar de stad. 16 Zij ging naar haar schoonmoeder, die 
haar vroeg hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz 
voor haar gedaan had. 17 ‘Deze zes maten gerst heeft hij me gegeven, 
“want,” zei hij, “je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder 
aankomen.”’ 18 Daarop zei Naomi: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten 
tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze 
man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.’ 

 
ZINGEN: PSALM 36 VERS 2 UIT: DE NIEUWE PSALMBERIJMING 

 
Uw liefde raakt het hemelblauw. 
Tot in de wolken reikt Uw trouw. 
Geen mens kan U doorgronden. 
Uw oordeel is onpeilbaar diep. 
U zorgt voor alles wat U schiep; 
Uw trouw wijkt geen seconde. 
Uw liefde, God, maakt rijk en blij! 
Hier in Uw huis genieten wij 
van wat U ons wilt geven. 
Uw bron schenkt aan wie dorstig is 
het levend water, helder, fris. 
Uw licht verlicht ons leven. 

 
VERKONDIGING 
 
MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT 

 
Auke de Boer 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
ONDERWIJZING BIJ HET HEILIG AVONDMAAL 
 
ZINGEN: MIJN ZIEL MAAKT GROOT DE HEER 

 
Mijn ziel maakt groot de Heer,  
mijn geest verheugt zich zeer,  
want God heeft mij, geringe,  
die Hem als dienstmaagd dien,  
goedgunstig aangezien;  
en deed mij grote dingen. 
 
Van nu aan, om wat Hij,  
de Sterke deed aan mij,  
zullen mij zalig prijzen  
alle geslachten saam,  
want heilig is Zijn Naam, 
Hij zal Zijn trouw bewijzen. 

 
AVONDMAALSGEBED 
 
NODIGING 
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BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
ZINGEN: ZIJN ARM VERSTOOT MET KRACHT 

 
Zijn arm verstoot met kracht  
de groten uit hun macht,  
de vorsten van hun tronen,  
maar Hij maakt kleinen groot  
en zal met overvloed  
de hongerigen lonen. 
 
Hij heeft het lang voorzegd:  
aan Israël, Zijn knecht  
zal Hij genade schenken  
n Hij zal Abraham  
en al wie na hem kwam  
in eeuwigheid gedenken. 

 
AANBEVELEN DIGITALE COLLECTES 
 
ZEGEN 
 
ZINGEN: KOM TOT ONS DE WERELD WACHT 

 
Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht. 
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria 's kind. 
 
Kind dat uit Uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat Uw weg zoals een held. 
 
Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 
Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 


