
Samenkomst PKN Kollum, door Leger des Heils Leeuwarden 
Zondag 22 mei 2022 
 
De meiwurkers binne: 
Foargonger:   kapitein Jeroen Herben 
Alderling van tjinst:  Helga de Jager 
Muzikale meiwurking: muziekkorps Leger des Heils Ljouwert o.l.f.  Raymond 
Switters 
Lektor en oankundiging: Tjetien Schuitmaker - Miedema 
Wolkom en gebed:  Andries de Haan 
Koster:    Wolter Bonnema 
 
Bijdrage muziekkorps Leeuwarden 
 
Welkom en mededelingen     Andries de Haan 
 
Samenzang   Lof zij de Heer, de almachtige koning  (Gez 434, tekst J. Neander) 
 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!  
Dat aarde en hemel de lof zijner glorie vermere.  
Meng in ‘t geklank, ziel, uw aanbiddende dank.  
Zinge al wat ademt, de Here! 
 
Lof zij de Heer, die de werelden dacht en zij waren;  
die al de dropp’len geteld heeft der golvende baren;  
die met zijn staf heerst van de wieg tot het graf.  
Psalmzinge uw hart met de snaren. 
 
Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschamen.  
Noem Hem uw Vader, de kroon van zijn heerlijke namen;  
dwars door de dood neemt Hij u op in zijn schoot.  
Loof Hem in eeuwigheid; amen.  
 
Votum en groet      kapitein Jeroen Herben 
 
Samenzang   Groot is uw trouw o Heer  (LdH bundel 163, tekst E. Berman) 
 
Groot is uw trouw, o Heer, God onze Vader, en uw ontferming gaat nimmer voorbij!  
Bij U geen schaduw of schijn van verand’ring, dezelfde in eeuwigheid, Vader, zijt Gij. 
 
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer; dagelijks nieuw is uw wond’re 
gena! Wat ik behoef, heeft uw hand mij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, waar ik ook ga! 
 
Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd, zon, maan en sterren, gezet in hun baan,  
geheel uw schepping getuigt van uw trouw, Heer, die ons bewaart en leidt heel ons bestaan. 
 



Zondevergeving en blijvende vrede en uw nabijheid die mijn hart verblijdt;  
kracht voor vandaag en vertrouwen voor morgen, talloos de gaven, die U mij bereidt. 
Aansteken van de kaars van verbinding  
 
Gebed         Andries de Haan 
 
Zingen    Onze vreugde is het  (LdH bundel 433, tekst H. Smallegange) 
 
Onze vreugde is ‘t U te roemen, God zo groot, die liefde zijt;  
harten oop’nen zich als bloemen in de gloed die U verspreidt.  
Breek de nacht van smart en zonde, drijf de twijfel op de vlucht;  
blijdschap wordt bij U gevonden, zuiver als de lentelucht. 
 
‘t Blijde scheppingswerk omringt U, aarde en hemel zijn uw hof;  
‘t serafijnenkoor bezingt U, ‘t middelpunt van alle lof.  
Akkers, bergen, slanke bomen, ‘t groene gras, de wijde zee,  
‘t vogellied en blanke stromen delen ons hun vreugde mee. 
 
U wilt geven en vergeven. Wees gezegend, God van heil,  
die met vrede drenkt het leven, ‘t kroont met vreugde op ‘t hoogste peil.  
Vader zijt Gij. Jezus zond Gij, die in broederliefde ons vond.  
O, dat ‘t uwe één verbond zij, liefde omspanne ’t wereldrond. 
 
Mensen, sluit u aan bij ‘t prachtkoor, morgensterren zetten ‘t in.  
Vaderliefde schrijft ‘t gedrag voor; broeders zijn we in één gezin. 
Verder gaan wij! En niet zwijgend, zang is de overwinnaarstaal;  
juub’lend naar de zon toe stijgend, juichen we om de zegepraal! 
 
Bijdrage muziekkorps: Divine Communion  o.l.v. Raymond Switters 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
     
Bijbellezing:   Efeziers 1:3-10   kapitein Jeroen Herben 
 

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in 
onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus 
immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver 
voor Hem te staan, en vol liefde 5heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om 
door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons 
geschonken in zijn geliefde Zoon .In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden 
vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons 
in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde 
onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de 
tijd te verwezenlijken met Christus. 

 



 

Samenzang:    Liefde door geen mens te meten (LDH bundel 358, tekst C.J. Spek) 

Liefde, door geen mens te meten, vreugd van God, daal in ons neer;  
bij U zijn wij niet vergeten, kroon ons met genade, Heer.  
Jezus, eindeloos getrouwe, zie ons in ontferming aan;  
wil uw heil voor ons ontvouwen, doe ons in de vrijheid staan. 
 
Heel uw wezen is geladen met de niet te stuiten kracht  
herscheppende genade, waar ons need’rig hart op wacht.  
Help ons dagelijks te leven uit uw kracht die ons bevrijdt.  
Leer ons U de eer te geven, U, die ons geneest en leidt. 
 
Heer, U hebt ons hart gewonnen, maak ons meer aan U gelijk.  
Wat U in ons bent begonnen, is een teken van uw rijk.  
Help ons onze strijd te winnen tot voorgoed wij bij U zijn,  
dan leidt uw genade ons binnen in uw eindeloos festijn. 
 
Bijbellezing:   Efeziers 3:14-21  Tjetien Schuitmaker-Miedema
   
Om dy reden bûch ik de knibbels foar de Heit, fan wa’t alle mienskip yn himel en op ierde 
syn namme krijt. Ik freegje Him om jimme te jaan, dat jimme troch syn Geast ynderlik tige 
fersterke wurde neffens syn oerfloedige hearlikheid, dat Kristus Him nei wenjen set yn 
jimme hert troch it leauwen en dat jimme yn leafde woartele en grûndearre bliuwe meie. Ik 
freegje dat jimme sa by steat wêze meie om mei alle hilligen te fetsjen, hoe lang en breed, 
hoe heech en djip syn leafde is en de leafde fan Kristus kenne, dy’t alle kennisse te boppe 
giet. Sa wurde jimme fol oan alle folheid ta dy’t God jout. God no, dy’t by steat is om 
ûnwittend folle mear te dwaan as wy oait freegje of betinke doare neffens de macht dy’t yn 
ús wurket, Him mei de hearlikheid wêze yn ’e gemeente en yn Kristus Jezus oant yn alle 
geslachten fan ivichheid ta ivichheid. Amen 

Verkondiging        kapitein Jeroen Herben 
 
Dank- en voorbeden         
  
Toelichting op het collectedoel: Presentiewerk   Tjetien Schuitmaker-Miedema 
 
De diaconale collecte in de diensten van de maand mei zijn bestemd voor het Presentiewerk. 
Een initiatief van Solidair Friesland, Classis Fryslân van de Protestantse Kerk en Arme Kant 
van Fryslân. Als kerken willen we present zijn in dorp of stad vanuit een behoefte aan 
verbondenheid met mensen in kwetsbare situaties. Het concept is zowel sterk als simpel en 
begint vanuit de relatie. ‘De Woonkamer’ is een voorbeeld van present zijn. Dit is een plek 
voor ontmoeting, aandacht en vriendschap. De Woonkamer vult een sociale leegte en 
hulpvragen komen van onderaf, vanuit de relatie, contact en aandacht.  
 



Een ander project is de ‘deelkastjes’. Buiten bij kerkgebouwen staan deelkastjes gevuld met 
houdbare producten zoals levensmiddelen en hygiëne producten waar zij, die het nodig 
hebben, gratis iets kunnen meenemen. En zij die iets kunnen missen vullen de producten 
weer aan. U kunt dit werk steunen door een bijdrage te storten op het 
bankrekeningnummer NL 89 RABO 0356429318 t.n.v. diaconie Prot. Gemeente te Kollum. 
 
De kerkdiensten op Omrop Fryslân gaan het hele jaar door. Iedere maand vanuit een andere 
plaats. Diensten die voorzien in een enorme behoefte en geheel afhankelijk zijn van giften. U 
kunt uw  bijdrage leveren door geld over te maken op het bankrekeningnummer IBAN: NL 35 
RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. Voor vragen en suggesties en het 
bestellen van een kaars van verbinding: tsjerketsjinsten@gmail.com  
 
tijdens het zingen van het volgende lied komen de kinderen terug 
 
Slotlied   Hear, jo ljocht en jo leafde skine (Opw. 334, Friese tekst Atze Bosch)
   
Hear, jo ljocht en jo leafde skine. 
Lit de tsjustere nacht ferdwine. 
Jezus, ljocht foar de minsken, fernij ús. 
Wurd fan hoop foar ús herten, befrij ús. 
Skyn yn my, skyn troch my. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, meitsje ’t lân fol mei hearlikheid. 
Kom, Hill’ge Geast, set ús hert yn fjoer. 
Stream as in floed, diel jo heil ta oan alle folken. 
Sprek, Hear, jo wurd dat it ljocht hjir oerwint. 
 
Hear, no kom ik út skaad en bynsel 
yn jo machtich en hearlik skynsel. 
Troch it bloed mei ’k foargoed by Jo hearre. 
Hifkje my, hoedzje my foar ferdjerren. 
Skyn yn my, skyn troch my. 
 
Refrein 
As wy Jo yn jo ljochtskyn moetsje, 
woll’ Jo ús as jo bern begroetsje 
en ús antlit yn glâns sa feroarje, 
dat wy spegelbyld binn’ fan jo gloarje. 
skyn yn my, skyn troch my. 
 
Refrein 
 
Zegen 
 
Uitleidende muziek muziekkorps  March Liberator 
  

mailto:tsjerketsjinsten@gmail.com

