
 

 

 
 
 
 
 
 

Liturgie 
Terbantstertsjerke 

Zondag 3 juli 2022 

- Tsjerke fan de Moanne - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meiwurkers 
Oargel: Jurjen de Jong 
Lêzer: Sytske Bosma 
Meditaasje: Jelle de Jong 
Muzikale meiwurking: Chr. Brassband Advendo, Aldskoat olv Chris te Hennepe 
Untfangst: Marc Heslinga 



Vooraf: Advendo 

Orgelspel: Improvisatie lied 634: U zij de Glorie 

Welkom 

Zingen: Lied 118 vs. 1, 3 en 8 

 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
 zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
 zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Dit zij het lied der priesterkoren: 
 zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 
 zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 ’t Is beter bij de Heer te schuilen 
 dan dat men bouwt op man en macht. 
 ’t Is beter bij de Heer te schuilen 
 dan dat men hulp van vorsten wacht. 
 Toen ik mij wenden kon noch keren, 
 omsloten door der volken ring, 
 doorbrak ik in de naam des Heren 
 de knellende omsingeling. 

 De steen, die door de tempelbouwers 
 verachtelijk was een plaats ontzegd, 
 werd tot verbazing der beschouwers 
 ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
 Dit werk is door Gods alvermogen, 
 door ’s Heren hand alleen geschied. 
 Het is een wonder in onze ogen. 
 Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

Votum en groet 

 

 

 

 

Zingen: Lied 978 vs. 1, 3 en 4 



 Oan Jo beheart, o Hear, de ierde  
 mei al har deistich wol en wee, 
 de greiden, bosken en rivieren 
 it fêstelân, de wiffe see. 
 Ja, alles tsjûget dei en nacht 
 fan jo ûnmjitbere skeppingsmacht. 

 Yn blommetaal wurdt ús ferhelle 
 dat God it is dy’t klaaiïng jout. 
 De fûgels fluitsje en fertelle: 
 de skepper bliuwt syn skepping trou. 
 ’t Is alles in gelikenis 
 fan boppe-ierdske heimenis. 

 Lit my Jo tabehearre, Heare 
 en lit my dan de wrâld troch gean 
 mei iepen eagen, iepen earen 
 om al jo tekens te ferstean. 
 Dan is it ierdske libben goed, 
 de himel sels jout my syn groet. 

Aansteken kaars van verbinding met enkele woorden 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 659 vs. 1, 4 en 6 

 Kondig het jubelend aan, 
 laat het de windstreken horen, 
 doe het de aarde verstaan: 
 God heeft ons wedergeboren! 

 Wandelend in de woestijn 
 hebben wij water gevonden 
 springende als een fontein, 
 bronnen geslagen als wonden. 

 Daaruit ontspringt ons bestaan, 
 zo zijn wij wedergeboren! 
 Kondig het jubelend aan, 
 laat heel de wereld het horen! 

Gebed om de Heilige Geest 

Lezing: Psalm 121 

Zingen: Lied 121 vs. 1 en 4 



 Ik sjoch de bergen oan en rop 
 troch wyldernis en wâld: 
 wêr fyn ik help en hâld? 
 Myn help is God, Hy heint my op. 
 Dy’t himel makke_en ierde, 
 sil my oan de_ein ta liede. 

 De Hear, dy’t altyd om dy tinkt, 
 bliuwt, wat ek wanke mei, 
 dyn hoeder al den dei. 
 Dy’t nei it kweade_it goede bringt, 
 Hy hat dyn gean en kommen 
 ûnder syn hoede nommen. 

Evangelielezing: Matt. 14 vs. 22-33 

Zingen: Lied 601 

 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
 voortijdig licht waarin wij staan 
 koud, één voor één, en ongeborgen, 
 licht overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 

 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
 aanhoudend licht dat overwint. 
 Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
 of ergens al de wereld daagt 
 waar mensen waardig leven mogen 
 en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

 Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft. 



Verkondiging: Ik zal er zijn 

Muzikaal intermezzo: Picardy Hymne (James Healey Willan) 

Gedicht: Lied 1013 

 As alle minsken fûgels dreame 
 mei wite fearren fan satyn 
 of bloeiselpracht oan wetterstreamen, 
 set dan moarn de frede yn?   

 As alle minsken taarten bakke 
 en dûnsje by de tamboeryn, 
 as alle minsken oarloch stake, 
 set dan moarn de frede yn? 

 As alle minsken huzen bouwe 
 mei blommetunen en jasmyn 
 en libje yn it folst fertrouwen, 
 set dan moarn de frede yn? 

 As alle minsken God begroetsje      
 en diele mei-inoar brea en wyn, 
 as alle minsken Jezus moetsje, 
 set dan moarn de frede yn? 

Dank en voorbeden 

Aankondiging collecte 

 

 

 

 

 

 

Slotlied: Lied 1010 

 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de wereld wil slechts strijd. 
 Al wordt het recht beleden, 
 de sterkste wint het pleit. 
 Het onrecht heerst op aarde, 



 de leugen triomfeert, 
 ontluistert elke waarde, 
 o red ons, sterke Heer. 

 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de aarde wacht zo lang, 
 er wordt zo veel geleden, 
 de mensen zijn zo bang, 
 de toekomst is zo duister 
 en ons geloof zo klein; 
 o Jezus Christus, luister 
 en laat ons niet alleen!  

 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 Gij die de vrede zijt, 
 die voor ons hebt geleden, 
 gestreden onze strijd, 
 opdat wij zouden leven 
 bevrijd van angst en pijn, 
 de mensen blijdschap geven 
 en vredestichters zijn. 

 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 bekeer ons felle hart. 
 Deel ons uw liefde mede, 
 die onze boosheid tart, 
 die onze mond leert spreken 
 en onze handen leidt. 
 Maak ons een levend teken: 
 uw vrede wint de strijd! 

Zegen 

Advendo: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig (Johann Sebastian Bach) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De collecte voor deze week is bestemd voor het Aanloophuis  
in Heerenveen, een plek waar voor veel mensen een plaats is, om onder het genot van een kop koffie 
een moment van rust te vinden en een goed gesprek te voeren. 
Wilt u ons helpen het Aanloophuis financieel te steunen  
hiervoor dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL57RABO0330715194 
t.n.v. de Rotondekerkcommissie te Heerenveen. 

Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht  
bij de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân,  
emailadres:tsjerketsjinstenfrl@gmail.com. 
Meer informatie over de wurkgroep is te vinden op  
www.raadvankerkenfryslan.nl. 

Met uw financiële steun is het mogelijk om elke week een kerkdienst  
live via de Omrop uit te zenden uw bijdrage daarvoor kunt u storten  
op bankrekeningnummer NL15RABO0373744471 
t.n.v. de Raad van Kerken Fryslân. 
Dank voor uw steun. 


