
Liturgie voor zondagmorgen 7 augustus 2022 in de 
PKN te Kollumerzwaag. 

 
 
 
Thema:  
De plicht tot ongehoorzaamheid voor burgers van  
Gods Koninkrijk !!   
 
Organist: Ymkje de Vries 
Voorganger: ds. K.J.Bijleveld van Boornbergum 
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Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel 218, Samen in de 
naam van Jezus  
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 105 : 1 en 2 
 
Looft God den HEER, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den HEER, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
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Vraagt naar des HEREN grote daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 105 : 3  
God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind.  
 
Zingen Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginne, nu en 
eeuwig en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen. 
 
In memoriam Feike Henstra 
 
Zingen Evangelische Liedbundel 180, ‘k Ben een koninklijk kind 
'k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, 
en 'k zal wonen in 's Konings paleis. 
In die stad nooit aanschouwd, met straten van goud: 
glorievol als een schoon paradijs. 
 
Refrein 
'k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind, 
en Zijn oog rust zo teder op mij! 
Als de daag'raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, 
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij! 
 
'k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind, 
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'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! 
En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht, 
'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer. 
Refrein 
 
'k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daar in vindt, 
God te loven met jub'lende stem! 
Tot ik sta voor de poort, van het hemelse oord, 
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem! 
Refrein 
 
Gebed van verootmoediging  
    
Genadeverkondiging 
 
Zingen: Opwekking 428 : 1, 3 en 4 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
Regel der dankbaarheid Mattheüs 25 (HSV) 
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de 
heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid. 
32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze 
van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 
33En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken 
aan Zijn linkerhand. 



 
5 

 

34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: 
Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u 
bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 
35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u 
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij 
gastvrij onthaald. 
36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij 
bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer 
hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te 
drinken gegeven? 
38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij 
onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 
39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U 
gekomen? 
40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u 
dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u 
dat voor Mij gedaan. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Inleiding Schriftlezing 
 
Schriftlezing: Exodus 1 : 1 - 22 
1 Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël, die met Jakob naar Egypte 
waren gekomen. Ieder kwam er met zijn gezin: 2 Ruben, Simeon, Levi en Juda; 3 
Issaschar, Zebulon en Benjamin; 4 Dan, Naftali, Gad en Aser. 5 Alle zielen die 
van Jakob afstamden, waren zeventig zielen; Jozef was echter al in Egypte. 6 
Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die generatie, 7 werden 
de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk 
en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. 8 Toen trad er in Egypte 
een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. 9 Hij zei tegen zijn volk: Zie, 
het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. 10 Kom, laten wij er 
verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat 
er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen 
ons strijden en uit het land wegtrekken. 11 En zij stelden daarom opzichters van 
herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te 
onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden: Pitom en Raämses. 
12 Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het 
zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. 13 De 
Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. 14 Zij 
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maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met 
leem en bakstenen, en door allerlei werk op het veld: al hun werk, waarmee zij 
hen moesten dienen, met harde hand. 15 Bovendien zei de koning van Egypte 
tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de 
een Sifra was en de naam van de ander Pua, 16 hij zei: Als u de Hebreeuwse 
vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als 
het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. 
17 De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van 
Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. 18 Toen riep 
de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: Waarom hebt 
u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? 19 De vroedvrouwen zeiden 
tegen de farao: Omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische 
vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw 
bij hen is aangekomen. 20 Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en 
het volk werd talrijk en zeer machtig. 21 En het gebeurde, omdat de 
vroedvrouwen God vreesden, dat Hij aan hen nakomelingen schonk. 22 Toen 
gebood de farao heel zijn volk: Al de zonen die geboren worden, moet u in de 
Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten. 

 
Zingen: Psalm 73 : 2 en 3 
Hun lichaam is zo gaaf, zo mooi, 
zij vallen aan geen plaag ten prooi, 
't is daarom dat zij zich vermeten, 
geweld hun kleed, de trots hun keten. 
Zij leven naar hun eigen wet, 
hun ogen puilen uit van vet. 
Verwaten beeldt hun hart zich in, 
dat alles gaan moet naar hun zin. 
 
Zij lopen rond met hoon en spot, 
zij lachen om ons bitter lot. 
Zij zeggen: Laat ons hen verdrukken! 
Al wat zij doen lijkt te gelukken. 
Zij dagen zelfs de hemel uit, 
zij doen zo onbeschaamd, zo luid. 
De hele aarde, zeggen zij, 
ligt onder onze heerschappij.  
 
Preek  
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Zingen Gez. 460 : 2, 3 en 5  
Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Slotlied: Gezang 448 
Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donkre regen 
een mild en klaar seizoen. 
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Goddank, wij overdenken 
't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen, 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
 
Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kindren kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 
Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgeboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

 
Zegen (gezongen amen) 
 


