
Orde van dienst 
  

Snein 2 oktober 2022 
 
om 10.00 oere yn de Ontmoetingskerk te Oentsjerk 
 
fersoarge troch de Protestantske Gemeente te Ryptsjerk 
 
Namme fan de snein: 
Derde zondag van de herfst, Israëlzondag 
 
Foargonger: ds. Peter Pit 
Oargelist: Sebastiaan Schippers 
Alderling fan tsjinst: Douwine Reitsma 
Diaken fan tsjinst: Anja de Jong 
Bibellêzing: Ieke Koster 
Muzikale meiwurking: Audrey Stielstra 
Koster: Tiny Westerhof 
 
Orgelspel 
Improvisatie op 'Yerushalaim Shel Zahav' (Ned.: Jerusalaïm, stad van God) gecomponeerd door Naomi Schemer 
 
Wurd fan wolkom - Douwine Reitsma 
 
Sjonge (zo mogelijk staande) Lieteboek Psalm 121:1 
Tekst Cor Waringa en Gerben Brouwer, meldij Genève 1551 
 

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. 

 
Groet – ds. Peter Pit 
v = voorganger a = allen 
v  De vrede van God zij met u 
a  en ook met u. 
 
Openingswoorden uit Psalm 121 - ds. Peter Pit 
a Onze hulp is in de Naam van de Heer 
v die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v De Levende waakt over je gaan en je komen 
a  van nu aan tot in eeuwigheid. Amen 
 
Drempelgebed - ds. Peter Pit 
Naar het 'gebed van Manasse' 
v  God van Abraham, Isaak en Jakob,  

Sara, Rebekka en Rachel 
U bent de hoogste Heer, vol mededogen,  
geduldig en trouw,  
en tot vergeving bereid als mensen kwaad doen. 

a Nu buigen wij ons neer en bidden om uw goedheid. 
v U, Heer, bent toch de God van al wie berouw toont? 
a Uw grote barmhartigheid zal ons redden, 
v en wij zullen U prijzen,  

alle dagen van ons leven, 
a want uw roem is eeuwig. Amen. 
 
Inleiding op deze Israëlzondag – ds. Peter Pit 
 
Oanstekken fan de kears fan ferbining - Willem de Boer 
 
Lezing Habakuk 3:1-2 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 – ds. Peter Pit  
 

HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 
Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 



Breng het in deze tijd tot stand, 
maak het in deze tijd bekend, 
maar toon in het tumult uw mededogen. 

 
Kyrie – gebed om ontferming – ds. Peter Pit 
v  U, Eeuwige, bent toch een God van mededogen? 

U bent toch de God van deze aarde? 
Wij roepen U aan voor mensen die leven 
temidden van oorlog, dreiging en onderdrukking: 

a  Heer, ontferm U. 
v Voor mensen die lijden door droogte en overstromingen: 
a Heer, ontferm U. 
v Voor een klimaat dat door ons toedoen ontspoort: 
a  Heer, ontferm U over ons.  
 Amen. 
 
Lezing Habakuk 3:3 en 17-19a uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021– ds. Peter Pit 
 

God komt uit Teman, 
de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela 
Zijn glorie straalt aan de hemel, 
de aarde is vol van zijn roem... 
Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
God, de HEER, is mijn kracht. 

 
Sjonge Gloria: Lieteboek Psalm 72:7 
Tekst Bernard Smilde, meldij Strasbourg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 
 

Lof oan ús God, lof oan de Heare 
yn 't grutte jubelkoar, 
want Isr'els God, fol macht en eare, 
docht wûnders as gjin oar. 
Bring ivich oan syn grutte namme, 
de gloarj' en hearlikheid, 
oant hiel de wrâld, yn lof ûntflamme, 
syn amen dêrop seit! 

 
Gebed bij de bijbel – ds. Peter Pit 
 
Zingen Sjongend op Wei Liet 92 'De bijbel gaat weer open' 
Tekst Geert Tromp, melodie 'Verwacht de komst des Heren' uit Scheidt's Tabulator-Buch, 'Von Gott will ich nicht 
lassen' 
 
De kinderen gaan ondertussen naar hun eigen dienst en nemen het licht mee. 
 

De bijbel gaat weer open 
verhalen eeuwen-oud, 
van kleingeloof en hopen, 
van God die ons vertrouwt. 
Zijn woord spoort mensen aan 
om echt te willen leven, 
elkaar de ruimte geven: 
de smalle weg te gaan. 

 
Lêzing Lucas 17:1-10 út de Nije Fryske Bibeloersetting 1978 - Ieke Koster 
 

Jezus sei tsjin syn learlingen: It kin net misse, der komme stiennen dêr’t men oer stroffelt, mar 
ûngelokkich de man troch wa’t dy dingen komme. It soe better foar him wêze, dat er mei in 
mûnestien om ’e nekke yn see smiten wie, as dat er ien fan dizze ienfâldigen stroffelje lit. Tink der 
goed om. As jo broer ferkeard docht, warskôgje him, en as er him feroaret, ferjou it him dan. Ja, as 



er sân kear deis tsjin jo sûndiget, mar ek sân kear by jo weromkomt mei de wurden: ‘It muoit my’, 
dan moatte jo him ferjaan. 
De apostels seinen tsjin de Hear: Meitsje ús leauwen grutter. Mar de Hear sei: Al wie jim leauwen 
mar as in mostersiedsje, dan koenen jimme noch tsjin dizze moerbeibeam sizze: Lûk dyn woartels los 
en plantsje dysels yn ’e see. En hy soe om jim sizzen jaan. 
Stel, ien fan jimme hat in feint dy’t foar him ploeget en it fee hoedet. Soed er no tsjin dy feint, as er 
fan it lân komt, sizze: Toe, skik mar gau by de tafel? Sil er net earder tsjin him sizze: Toe, meitsje my 
it iten ree, ferklaai dy en betsjinje my, oant ik mei iten en drinken klear bin, – dan kinst sels ite en 
drinke? Hat dy feint soms in betankje fertsjinne, omdat er dien hat wat him oplein wie? Sa stiet it ek 
mei jimme. As jimme alles dien hawwe, wat jim oplein is, sis dan: Wy binne mar hiele gewoane 
feinten, wy hawwe oars net dien as ús plicht. 
 
NBV21 vertaling 
Tegen zijn leerlingen zei Hij [Jezus]: ‘Het is onvermijdelijk dat er valstrikken zijn, maar wee degene die 
ervoor verantwoordelijk is! 2Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee 
werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringe mensen ten val zou brengen. Indien een 
van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. 
En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb 
berouw,” dan moet je hun vergeven.’ 
Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden 
als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en 
plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen. 
Als iemand van jullie een knecht heeft die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die 
thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Kom aanliggen en eet mee”? Zal hij niet veel 
eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet 
en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan 
heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie 
is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar eenvoudige knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’ 

 
Preek "We hebben enkel onze plicht gedaan" - ds. Peter Pit 
 
Muziek en zang 'Sei stille dem Herrn' 
Aria uit de 'Elias', opus 70, tweede deel, no. 31 van Felix Mendelssohn Bartholdy - door Audrey Stielstra, 
begeleid door de organist Sebastiaan Schippers 
Woorden zijn afkomstig uit Psalm 37 
 

Oorspronkelijke Duitse tekst: 
Ein Engel: Sei stille dem Herrn und warte auf ihn; der wird dir geben, was dein herz wünscht. 
Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn. Steh ab vom Zorn und laß den Grimm. 
 
Oersetting: 
In Ingel: Wês stil foar de Heare en wachtsje op Him; Hy sil dy jaan wat dyn hert begeart. Lit dyn wei 
op de Heare oankomme en betrou op Him. Lit de lilkens gean en jou de nidigens oer. 
 
Vertaling: 
Een engel: Wees stil voor de Heer en wacht op Hem; Hij zal je geven wat je hart verlangt. 
Beveel Hem je wegen en hoop op Hem. Laat je woede bedaren en laat je grimmigheid varen. 

 
Inleiding op de gebeden aan de hand van een 'einekoer' - ds. Peter Pit 
 
Gebeden - bestaande uit: 
 

– Zingen Liedboek 426 'God zal je hoeden' 
Tekst en melodie John L. Bell – ‘God to enfold you’, Vertaling Andries Govaart 

 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,  
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
– Dankgebed en voorbede – ds. Peter Pit 

 
– Zingen Lieteboek 426 'Gods grutte ûntferming' 
Oersetting Atze Bosch 

 
Gods grutt' ûntferming, Kristus' beskerming 
Geast fan 'e himel, op dy betocht; 
mei Gods ûntfermjen dy hielj' en omearmje, 



liede troch tsjusternis nei it ljocht. 
 
Aankondiging collectes – Anja de Jong 
De collectes zijn bij de uitgang 
 
Zingen Slotlied (zo mogelijk staande) Liedboek 215 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan' vers 6 en 
Krúspuntbondel 'Lieten fan leauwe en langstme' 26:3.  
Tekst 215:6 John Keble, vertaling Jan Jacob Thomson, melodie Samuel Webbe - Melcombe 
Tekst 26:3 Fedde Schurer op meldij fan Lieteboek 215 
 
De kinderen komen tijdens het slotlied weer terug 
 

De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt dag'lijks nader ons tot God. 
 
Dat wy ús amt en plicht, o Hear, 
yn trou ferrjochtsje ta jo ear, 
jo geunst mei rêste_op al ús dwaan, 
jo Geast ús ljocht en lieding jaan. 

 
Zegen  – ds. Peter Pit 
Een Joodse zegen 
v Behoed ons 
 zegen ons 
 bewaar ons 
 U, die ons hebt toegekeerd 
 naar elkaar, 
 om elkaar 
 te zegenen 
 te bewaren 
 te behoeden. 
beantwoord met het zingen van Liedboek 431c ('Amen') 
 
Orgelspel 
Improvisatie op Liedboek Psalm 122, melodie Genève 1551 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Informatie over de collecten 
 
1e collecte: Kerk en Israël 
De activiteiten van de werkgroep Kerk en Israël zijn gericht op het gesprek tussen Joden en christenen. Voor 
de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. 
Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van ons geloof en staan we op tegen antisemitisme. In 
Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe en in Israël steunen we onder andere het werk van Nes 
Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. Uw bijdrage maakt dit werk mogelijk. 
U kunt uw giften, onder vermelding van '2 okt 2022 Kerk en Israel' overmaken naar: NL98 RABO 036 27 06 
220 t.n.v. Diaconie PKN Ryptsjerk. 
 
2e collecte: De útstjoeringen fan de Tsjerketsjinsten troch Omrop Fryslân.  
Dizze útstjoeringen wurde tige wurdearre. En dat witte wy út safolle reaksjes rûnom wei.  
Wolle jo bydrage yn de kosten fan dizze útstjoerings? Dan kinne jo in bydrage oermeitsje nei it 
bankrekkennûmer:  
IBAN: NL15 RABO 0373 744 471  
t.n.v. Raad van Kerken Fryslân. 
Tige tank foar jo bydrage!  
 
Als u wilt bijdragen in de kosten en wilt meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen, kunt u een 
bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân hierboven 
genoemd. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Foar fragen en suggestjes kinne jo terjochte by de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân fia e-mailadres 
tsjerketsjinstenfrl@gmail.com. Mear ynformaasje is te finen op de webside www.raadvankerkenfryslan.nl 
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 


