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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 22 MEI 2022 
 
BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 

 
 
VOOR DE DIENST: LIED 290 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL 

 
1 Het brood dat ons voor ogen staat  
en zich geduldig breken laat,  
is Uw gedaante, lieve Heer, 
Gij daalt als manna in ons neer. 
 
2 De beker die de ronde doet,  
het is de omloop van Uw bloed,  
het spreekt van een geheimenis, 
Uw hartslag die ons leven is. 
 
3 Uw bloed, het raakt de lippen aan,  
de deurposten van ons bestaan,  
de dood gaat aan ons hart voorbij,  
o Lam van God, U loven wij. 
 
4 Gij die een broodhuis voor ons zijt,  
een wijngaard die het hart verblijdt,  
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
Gijzelf zijt onze overvloed. 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 81 VERS 1 EN 9 

 
1 Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte ! 
Juicht voor Isrels Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 
9 Leef uit Mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: GEZANG 195 

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

 
IN MEMORIAM 

 
Sjoukje van de Ploeg-van der Veen, geboren 28 augustus 1931, 
overleden 12 mei 2022 in de leeftijd van 90 jaar 

 
ZINGEN: GEZANG 913 VERS 1 EN 4 

 
1 Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed! 
 
4 Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land. 

 
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: PSALM 30 VERS 1 T/M 13 

 
1  Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David. 
2 Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt mij gered 
en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. 
3 HEER, mijn God, ik riep U te hulp 
en U hebt mij genezen. 
4  HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, 
ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven. 
5  Zing voor de HEER, u die Hem trouw bent, 
loof zijn heilige naam. 
6  Zijn woede duurt een oogwenk, 
zijn liefde een leven lang. 
Met tranen slapen we ’s avonds in, 
’s morgens staan we juichend op. 
7 In mijn overmoed dacht ik: 
Nooit zal ik wankelen. 
8  HEER, U had mij lief en ik stond als een machtige berg, 
U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. 
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9 U, HEER, roep ik aan, 
U, Heer, smeek ik om genade. 
10  Wat baat het U als ik sterf, 
als ik afdaal in het graf? 
Kan het stof U soms loven 
en getuigen van uw trouw? 
11 Luister, HEER, en toon uw genade, 
HEER, kom mij te hulp. 
12  U hebt mijn klacht veranderd in een dans, 
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. 
13 Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. 
HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven. 

 
ZINGEN: PSALM 30 VERS 1 EN 2 

 
1 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd, 
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! 
Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
werd tot een schaduw die voorbijging. 
 
2 Heft tot Zijn eer een lofzang aan, 
gij die den Heer zijt toegedaan. 
Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 
een leven Zijn goedgunstigheid. 
Die wenend 's nachts is neergezegen 
gaat met gejuich het zonlicht tegen. 

 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: PSALM 30 VERS 3, 4 EN 5 

 
3 Hoe zorgeloos had ik gedacht 
dat ik, bevestigd door Uw kracht, 
o Here, boven elk gevaar 
stond als een berg, onwankelbaar! 
Maar nauwelijks hield Gij U verborgen, 
of mij omringden schrik en zorgen. 
 
4 Ik riep U aan in grote nood: 
“Ach Heer, wat winst is in mijn dood? 
Zal ik nog zingen tot Uw lof, 
als ik terneerlig, stof in stof? 
Heer, hoor mij, zend mij Uw bescherming! 
Heer, red mij, toon mij Uw ontferming!” 
 
5 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei! 
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 
uw vreugdekleed deed Gij mij aan, 
dat ik zou zingen tot Uw ere 
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 

 



4 

 

DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
ONDERWIJZING 
 
ZINGEN: GEZANG 412 VERS 1 EN 2 

 
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren! 
 
2 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, 
profeten, martelaars vermelden daar Uw eer. 
Door heel Uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, 
in strijd en zegepraal, Uw grote naam beleden. 
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, 
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen! 

 
AVONDMAALSGEBED 
 
ZINGEN: GEZANG 412 VERS 3 EN 4 

 
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! 
Lof en aanbidding zij Uw eengeboren Zoon. 
Lof zij Uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft Uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, 
des Vaders een’ge Zoon, zij lof in eeuwigheid! 
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: 
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. 
Gij hebt aan ‘t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen 
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen. 

 
NODIGING 
 
ZINGEN: GEZANG 412 VERS 5 

 
5 Gij zit in heerlijkheid aan ‘s Vaders rechterhand, 
tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant. 
Laat nimmer in de nood Uw bijstand ons ontberen, 
Gij kocht ons met Uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren, 
wil door Uw koningsmacht Uw erfdeel trouw bewaren, 
en met Uw heilig volk ons voor Uw troon vergaren. 

 
BEDIENING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
DANKZEGGING NA DE MAALTIJD 
 
ZINGEN: GEZANG 412 VERS 6 
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6 Wij zegenen, o Heer, Uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij Uw komst onstraf’lijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons Uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid bouwen. 

 
– KINDEREN KOMEN TERUG – 
 
AANBEVELING DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: PSALM 48 VERS 1 EN 4 

 
1 De Heer is groot, Zijn lof weerklinkt 
waar op de berg de Godsstad blinkt. 
Hoe schoon is Sion, hoe verheven, 
een vreugd voor wie op aarde leven. 
Hier wordt paal en perk gesteld 
aan der wereld bruut geweld, 
want hier staat de hoge woning 
waar God Zelf regeert als Koning. 
En Hij toont zich ‘t allen tijde 
de Beschermer van wie lijden. 
 
4 Komt, trekt verheugd om Sion heen, 
en telt haar torens één voor één, 
ziet hoe de bastions daar rijzen, 
gaat door de zalen der paleizen. 
Meldt het aan het nageslacht, 
wat God heerlijk heeft volbracht; 
ja, gij zult uw kindren leren: 
deze God is onze Heere; 
nimmer zal Hij van ons scheiden, 
tot de dood blijft Hij ons leiden. 

 
ZEGEN  
 
ZINGEN: GEZANG 415 VERS 3 

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

 


