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Kaars aansteken, welkom, gebed, votum&groet (Fries)  (Jaap Krol) 
 
Zingen Opw 573 We zijn hier bij elkaar  (Muzyk) 
 
We zijn hier bij elkaar 
Om de koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar 
Om te eren onze Heer. 
 
We zijn hier bij elkaar 
Om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus onze Heer! 
 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote koning. 
Wij heffen onze handen op 
Naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U, 
U bent welkom in ons midden. 
 
Opw 849 De goedheid van God 
 
Ik hou van U, uw genade blijft me dragen 
dag aan dag, in de palm van uw hand 
Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga 
zing ik steeds, van de goedheid van God 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God 



 
Uw zachte stem, leidde mij door al mijn dalen 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht 
Heer, ik ken U als een Vader, 
Ik ken U als een Vriend 
Ik leef met U, in de goedheid van God 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer 
Ik geef U alles, Heer 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God 
 
Kinderen naar kindernevendienst Kaars aansteken en aan de leiding meegeven. 
(Jaap Krol) 
 
Bijbellezing: 1 Petr 2: 4-10 (Fries) (Jaap Krol) 
 

4Jou jim dan by Him, de libbene stien, dy’t troch de minsken wol ôfkard is, mar earste 
keur is by God. 5Lit jimme sels ek as libbene stiennen foegje yn in geastlike timpel. 
Wurd sa in hillich prysterfolk om geastlike offers te bringen, dy’t God graach oannimt 
troch Jezus Kristus. 6Want der stiet yn in tekst: 

Sjoch, Ik lis yn Sion in earste-keur stien, 
in kostbere hoekstien. 
Wa’t dêrop betrout, 
sil wiswier net beskamme weikomme. 

7Kostber is dy stien foar jimme dy’t leauwe. Mar foar har dy’t net leauwe jildt: De stien 
dy’t de bouwers der útsmiten hawwe, dy is in hoekstien wurden. 8En: In stien dêr’t se 
oer stroffelje en in rots dêr’t se oer falle. Se stroffelje deroer, om’t se net nei Gods 
wurd harkje wolle. Dêr wienen se ek foar ornearre. 



9Mar jimme binne in útsocht skaai, in keninklik prysterfolk, in hillige naasje, in folk dat 
God as sines oannommen hat, om de grutte dieden te ferkundigjen fan Him dy’t 
jimme út it tsjuster yn syn wûnderbaarlik ljocht roppen hat. 10Jimme dy’t ienris net syn 
folk wienen, mar no Gods folk binne; dy’t ienris gjin weet hienen fan Gods 
barmhertichheid, mar dy’t dy barmhertichheid no krige hawwe. 

 
Preek Thema: Bouwplaats, over stenen, struikelen en draagkracht  (Gerbram Heek) 

Zingen Opwekking 785 Fundament   (Muzyk) 

Ik bouw op Jezus, anders niet; ) 
het is zijn bloed dat redding biedt. ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x 
ik steun alleen op Jezus’ Naam. ) 

Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 

(Refrein 3x) 

Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

Gebed    (Gerbram Heek) 
 
Mededelingen/Collecte (Fries) (Jaap Krol) 
 
Afsluiting Tsjerke fan de Moanne (Willem de Boer) 
 
Slotlied You Say – Lauren Daigle   (Muzyk) 

I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am, because I need to know (ooh oh) 
 
You say I am loved when I can’t feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 



When I don’t belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
 
The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh) 
 
You say I am loved when I can’t feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And You say I am held when I am falling short 
When I don’t belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
Oh, I believe 
 
Taking all I have and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure God, and You'll have every victory, (ooh oh) 
 
You say I am loved when I can’t feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don’t belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
 
Oh I believe (I), yes I believe (I) 
What You say of me (I) 
Oh I believe (oh) 

Zegen  (Gerbram Heek) 

Orgelspel Freek Steenbergen 

Collectedoelen: 

De diaconale collectes 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 kerk willen we present zijn in dorp 
of stad vanuit een behoefte van verbondenheid met mensen in kwetsbare situaties. 
Het concept is zowel sterk als simpel en begint vanuit de relatie. 
“De Woonkamer” is een voorbeeld. Dit is een plek voor ontmoeting, koffie, aandacht 
en vriendschap. “De Woonkamer” vult een sociale leegte en hulpvragen komen van 
onderaf, vanuit de relatie, contact en aandacht. 
Een ander project zijn de “deelkastjes”. Buiten de kerkgebouwen staan deelkastjes 
gevuld met houdbare producten zoals levensmiddelen en hygiëne producten waar 
zij, die dat nodig hebben, gratis iets uit kunnen halen. En zij die iets kunnen missen, 
vullen de producten weer aan. 



U kunt dit werk steunen door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 89 
RABO 0356 4293318 t.n.v  Diaconie Prot. Gem. 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 
rekeningnummer IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v Raad van Kerken Fryslân. 


