
Tsjerketsjinst omrop Fryslân 
Liturgy snein 27 novimber 2022, 
De Karmel fan Wâldsein om 10.00 oere. 
 
foargonger:  ds. R. Bosman-Romkema 
âlderling fan tsjinst:  dhr. R. Schaap  
diaken:  dhr. Y. Braaksma 
oargelist:  dhr. S. Wouda  
musyk :  Kinderkoor Meester van der Brugschool, Woudsend 
   Chr.  gemengd koor "Nije Moed" uit Oosthem  
   o.l.v. Grietje Dam- Riemersma 
kosters:  dhr. en mw. de Groot-Visser 
 
* Oargelmuzyk   
 
* Wolkom                     ouderling 
 
* Oanstekken fan de kears fan ferbining troch de diaken fan tsjinst      diaken 
 

*Tekst bij psalm 122   ouderling    
 
TARIEDING 
 
*Oanfangsliet 122: 1 en 3 
 
Wat wie ik bliid doe’t ik de rop 
wer hearre mocht: ‘Wy steane klear 
om nei de timpel fan de Hear.’ 
Heech sprong de wille yn my op. 
Jeruzalem, o gouden dei, 
as ik dyn poarten yngean mei, 
om dy, o Godsstêd, wer te moetsjen! 
Jeruzalem, my sa fertroud, 
hoe deugdlik binn’ dyn wenten boud,  
pracht fan in stêd dy’t wy begroetsje. 
 
Freegje_om de frede foar dy stêd, 
bid dy’t dêr wenje wolfeart ta; 
lit dy’t dy leavje frede ha 
en rêst, omdat de Hear dy rêdt. 
Jeruzalem, o gouden dei, 
as ik dyn poarten yngean mei, 
mei al Gods folk ûnder syn hoede! 
Om broer en freon dy’t ik dêr fûn, 
om ’t hillich hûs fan Gods ferbûn 
sykje_ik aloan foar dy it goede. 
 



tekst Bernard Smilde 
meldij Genève 1551    
 
 
*Groet, bemoediging en drompelbea  
 
foargonger:  Vrede voor u allen. 
allegear: Vrede voor deze wereld. 
foargonger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
allegear: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
foargonger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allegear: en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. 
 
Lied 433: 1  
 
Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 
* Ynlieding op de tsjinst 
 
* Gedicht advent door Emma Noa Breimer 
 
Er staan vier kaarsen op een rij 
te wachten op het feest. 
Eén lichtje laat ons alvast zien  
hoe mooi het is geweest. 
 
* Kearsenlied Trefwoord troch bern  
 
Vier witte kaarsen een bijzonder gezicht 
Steek de eerste kaars maar aa, 
Met kerst is alles licht. 
Licht voor de wereld, licht voor jou en mij 
Elke nieuwe kaars komt kerst dichterbij. 
 
 
*Oanstekken 1e advintskears  troch de bern  
 
* Koor Nije Moed sjongt psalm 25b (mei de gemeente) giet oer yn kyriëgebed 

 



 

 
 

 
 
* Kyriëgebed en akklamaasje 
 

 
 
TSJINST FAN IT WURD 
 
* Lêzing út de Skriften (1): Jesaja 2:1-5 
 
* Koor Nije Moed sjongt: 
’t Goede is sterker as it kweade, 
leafde sterker as haat. 
Ljocht is sterker as tsjuster, 
Libben sterker as de dea. 
Hy hat oerwûn, Hy hat oerwûn. 
Syn leafde draacht ús. 
 



* Lêzing út de Skriften (2): Matteus 24 vers 32-35 
 
* Liet 399a 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o Heilige Geest. 
In alle eeuwen der eeuwen. 
 
*Ferkundiging 
 
* Oargelspul 
 
*Liefste lied van overzee dl II 65 vers 1, 2 en 3   
(koor 1e couplet,  koor en gemeente 2 en 3 couplet) 
 
1. Zoek de stilte, vind de ruimte 
in ons overvol bestaan, 
waar de hoop een plaats kan vinden, 
wij bevrijd naar binnen gaan: 
wis de chaos en de wirwar, 
wis de ogen om te zien 
wat van waarde is en kostbaar, 
wat tot onze vrede dient. 
 
2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 
geeft geloven doel en zin. 
 
3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 
open voor elkaar verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimt voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 
ruimte waar de Geest geleidt! 
 
TSJINST FAN DE GEBEDEN EN JEFTEN 
 
*Gebeden ofslúten mei: God fan fier en hein ús Heit samen met het koor. 
couplet 1 gemeente, couplet 2 koor, 3 gemeente, 4 koor, 5 gemeente 
 
Gemeente: God fan fier en hein ús Heit, 
Dat wy hilligje Jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch J eigen bern beskamme 
 
Koor:  Bûch de folken nei jo wet, 
lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert, en wy sykhelje ferromme. 



 
Gemeente:  Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,al dy't skuldich foar ús stiene. 
 
Koor:Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 
 
Gemeente:  God fan fier en hein ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen 
 
*Kollekteoankundiging   diaken 
 
- Slotliet 439:1 en 2  
 
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
 
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
Seine 
 
De uitzendingen van de kerkdiensten door Omrop Fryslân  
worden zeer gewaardeerd. Dat is bekend uit de vele reacties die bij ons binnenkomen 
uit binnen-en buitenland. Voor de kosten van deze kerkdiensten is de Wurkgroep geheel 
afhankelijk van giften. Als u wilt bijdragen in die kosten en wilt meehelpen aan de 
voortzetting van de uitzendingen  kunt u een bijdrage overmaken naar het 
bankrekeningnummer van de Raad Van Kerken Fryslân:  
IBAN NL 15 RABO 0373 744 471 o.v.v. Wurkgroep Tsjerketsjinsten Omrop Fryslân. 
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