
Snein 29 jannewaris 2023: tsjerketsjinst Omrop Fryslân 
Tsjerke oan it Dok op ’e Lemmer 
Foargonger: ds Idske van der Pol 
Oargelist: dhr. Johan Eilers 
Alderling: dhr. Rauke de Hoop 
Lector: mw. Ans Tuinier 
Zangduo Klonje: Eize van der Sluis en Hinke Keulen (met gitaar) 
 

 
 
Orgelspel: variatie op Lb 1001: Deze wereld omgekeerd 
 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
 
Afkondigingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbinding 
 

• Intochtslied: Lb 66: 1, 2  
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d’aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
Kom, zie nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan: 
Hij stelde aan de waat’ren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij, trotsen, draagt het hart niet hoog. 
 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
 
 



• Vervolg intochtslied: Lb 66: 7 
De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 

• Glorialied: Lb 302: 1, 2    
God in den hoog allen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade, 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd is thans ten einde. 
 
U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt overal volbracht. 
Die Heer is onze Koning. 

 
Moment met de kinderen 

Kinderen naar de nevendienst 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezing: Math. 5: 1 – 12 
 

• Klonje: Sit net yn noed; Lied van Fedde Schurer 
1. Sit net yn noed: ‘Wat sill’ wy ite of drinke 
hoe komt it mei de hier en mei de klean?’ 
Jim moatte net te folle yn ’t foar betinke. 
Hâld it mar op in soargeleas bestean. 
 
2. De fûgels wrotte har de lea net stikken 
en wa fan jimme hat sa’n fleurich lot? 
Se fine altyd wol wat om te pikken 
en ite tankber út de hân fan God. 
 
3. De pinksterblommen bloeije er samar hinne. 



Se skrippe net en ha gjin swierrichheid 
en sis no sels oft se net moaier binne 
as Salomo yn al syn hearlikheid? 
 
4. Tiis net oer dingen dy’t noch stean te kommen. 
en oer de dei fan moarn dy’t nimmen ken: 
God soarget foar de fûgels en de blommen 
en soe er noch net mear nei jimme sjen? 
 
5. Jim moatt’ net jimmer yn’e soargen sitte. 
Net altyd freegje: wêr giet it op ta? 
Sa dogge minsken dy’t net better witte. 
De Hear sjocht wier wol wat jim nedich ha. 
 
6. Dus jimme sykje ‘t earst fan alle dingen 
Gods keninkryk en syn gerjochtichheid. 
Om al it oare hoech jim net te twingen 
dat wurdt der jim op tajûn fan jim Heit. 
 
7. De frees foar moarn ûntnimt jim hjoed de frede 
en jout jim neat, jim klachten binne omdoch: 
lear libjen by de dei op Gods genede 
en moarn fan ‘t selde; ien dei is krekt genôch. 

 
Lezing: 1 Korinthe 1: 18 – 31  
 

• Zingen: Lb 315: 1   
Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd’ ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van d’ aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard.  
 
Verkondiging 
 
• Klonje: De fûgel fljocht 

Somstiden tinkst: ‘hoe komt it ea 
as alles stil, sa deastil komt te stean? 
Wêr kin ik no noch hinne gean? 
De wrâld sit ticht, sa wie it nea.’ 
 
De fûgel fljocht, op nei it ljocht. 
Ienris fynt hy wat hy socht. 
Sa skynt de sinne ek foar dy 



Want it wurdt ljocht, ja it wurdt ljocht 
en it wurdt ljocht altyd wer ljocht 
A-ah, a-ah, a-ah 
 
Dyn langstme siket stil har wei: 
In aai, in glimk of samar ris in tút. 
Do fieltst dy leech, sjochtst er nei út: 
Wannear komt no dy nije dei? (Refr.) 
 
Hâld dan mar moed, it komt wol goed 
Oan dizze tiid komt ienris grif in ein 
De fûgel hat syn flecht ek flein 
al wie ‘t tocht yn grutte noed. (Gjin refr.) 

 
• Muzyk: I cried for us, Kate & Anna McGarrigle, Love over and over, 1982 

• Muzyk refrein en tekst: Eize van der Sluis 2 jannewaris 2021) 
 

Collecteaankondiging 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Klonje: Libbensnocht 
Wurden: Sjoukje van Balken, Wize: T. van der Hoorn 

1. Libbensnocht, tink dêr wat oan en meitsj' it, dei oan dei foar moarn. 
En tink oan wat libben wêze kin: mei leafde krijt libben sin. 
En wier, 't is wier, en wier net om'e nocht. 
En mei dyn hiele wêzen kinst hjir dyn leafde kwyt. 
Do joust, do joust dyn leafde, do krijst, do krijst gjin spyt. 
En wier, 't is wier, 't is wier dat Leafde oan ús tocht. 
 
2. Do bist hjir, bist net allinne do bist mei him en har en my; 
mei oaren mei wy rinne en diele, wer eltse dei. 
En wier, 't is wier, en wier net om'e nocht. 
God Sels jout dy dyn libben, do sjongst foan Him dyn liet. 
Do meist dysels sa bliuwe, nea iensum yn fertriet. 
En wier, 't is wier, 't is wier dat Leafde oan ús tocht. 
 
3. Libbenspaad, wy gean op paad. Wy libje, do en ik en do. 
En op dat paad, al is der skaad skynt aanst it Ljocht fan 't leauwen. 
En wier, 't is wier en wier net om'e nocht. 
Ja, minskebern, wy libje, ta syn ear, tegearre 
en meie by Him hearre- wat wolst do no noch mear? 
En wier, 't is wier, 't is wier dat Leafde oan ús tocht. 
 

 
Gebeden 
 
Jelle de Jong sprekt fanút de wurkgroep Tsjerketsjinsten Onrop Fryslân 



 
• Slotlied: Lb 422:  

Laat de woorden die we hoorden 
klinken in het hart. 
laat ze vruchten dragen, alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
Laat ons weten, nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
Laat ons hopen, biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
Zegen 
 
Orgelspel door Johan Eilers: Psalm 34, in een bewerking van Cor Kee. 
 
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. 
Diaconale collecte: NL82 RABO 0373743459 Diaconie Prot. Gemeente Lemmer ovv 
Voedselbank 
 
 
 
 
 
 


