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Liturgie  voor de morgendienst 
van de Protestantse Gemeente 

De Westereen 
19 maart 2023 

in de Ferbiningstsjerke in De Westereen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voorganger:  Bernard Terlouw 
Ouderling van Dienst:  Sijke Wijbenga 
Lector:  Lammert van der Ploeg 
Bernetsjerke:  Griet Visser en Noa Postma 
 
Muzikale medewerking: De Meeting Band 
René Cuperus       : akoestisch drumstel 
Baukje Reitsema   : piano en achtergrondzang 
Sake vd Ploeg       : akoestisch gitaar en elektrisch gitaar  
Auke Wiersma       : basgitaar 
Marten Folkertsma: piano, akoestisch gitaar en zang 
Sanne Kleefstra     : zang 
Baukje Jansma      : zang 
Eddy Huizinga       : trompet 
Judith Cuperus      : trompet 
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Voor de dienst muziek (cd)   
 
Zingen: Opwekking 815 Vul dit huis 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 

Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 

(solo instrumentaal) 

Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
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Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
 
Welkom  
 
Openingswoord 
 
 
Aansteken ‘Kears fan Ferbining’ 
 
gebed om de Heilige Geest 
 
 
Zingen: Kom sa’st do bist 
 
1 
It libben giet sa as it giet 
In dei is as in bliksemskicht 
it falt ús swier, wy haw’ gjin tiid 
Prate wol mar sizze neat 
 
Wêr kin wy hinne mei ússels 
Facebook, Twitter, Instagram  
Der haw’ wy freonen by de fleet 
Online liket frij en sûnder soarch 
 
2 
Lijen, sykte en fertriet 
It giet ek net ús doar foarby 
It falt ús swier, soms net te dwaan 
Wy drave troch, de lêst wurdt swier 
 



 4 

Wer kin wy hinne mei ús lêst 
Facebook, Twitter, Instagram? 
Der bin gjin freonen by de fleet 
Mar sykje God, Hy is dyn echte freon 
 
Refrein: 
Kom sa’st do bist, Hy sil mei dy mei gean 
Kom sa’st do bist, Hy sil d’r stean 
Bliuw ticht by Him, Ek al hast it moeilik 
Bliuw ticht by Him, Hy nimt dy mei 
 
3 
En hoe’t  it libben rinne sil 
Jou it oer yn Jezus hân 
Lit Him wenje yn dyn hert 
Rjochting jaan op dyn libbenspaad 
 
Mei sinneskyn of yn swier waar 
Hy wiist de wei, ek yn gefaar 
Hy is de Treaster op dyn wei 
in echte Freon en Hy giet mei dy mei 
 
Refrein: (2x) 
Kom sa’st do bist, Hy sil mei dy mei gean 
Kom sa’st do bist, Hy sil d’r stean 
Bliuw ticht by Him, Ek al hast it moeilik 
Bliuw ticht by Him, Hy nimt dy mei 
 
 
Kindermoment “Veertigdagenproject Bijbel Basics”  
door Griet Visser en Noa Postma  
 
Het allerleukste liedje -  Make some noise Kids 
 
Ik ken een heel leuk liedje 
en het maakt me blij 
Het is vaak op de radio 
en past heel goed bij mij 
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Het liedje blijft zo hangen 
't is een leuke melodie 
maar het gaat ook ergens over 
Nee, vervelen doet het niet 
 
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh" 
 
Dit liedje maakt me happy en, echt 
het voelt zo goed 
Het maakt mij altijd vrolijk 
en geeft mij weer nieuwe moed 
 
En zit ik er doorheen 
dan zet ik mijn speakers aan 
Dan luister ik dit liedje 
en kan ik er tegenaan 
 
Want God zegt over jou over mij 
iets bijzonder en dat maakt mij blij 
Hij zegt: 
 
"Groter dan een berg, zo hoog 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel Ik van je hou 
 
Maak je dus geen zorgen meer 
Elke dag ben Ik er weer." 
 
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen 
Ja, het geldt dus ook voor jou: 
'Je bent niet meer alleen' 
 
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet 
Herinner je dan telkens weer: 
Hij maakt alles goed. 
 
Want God zegt over jou over mij 
iets bijzonder en dat maakt mij blij 
Hij zegt: 
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“Groter dan een berg, zo hoog 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel Ik van je hou 
 
Maak je dus geen zorgen meer 
elke dag ben Ik er weer 
als je eens wist hoeveel Ik van je hou” 
 
Groter dan een berg, zo hoog 
mooier dan de regenboog 
dieper dan de oceaan 
is hoeveel Ik van je hou 
 
Maak je dus geen zorgen meer 
elke dag ben Ik er weer 
als je eens wist hoeveel Ik van je hou." 
 
Schriftlezing: Markus 8: 27 - 33  door Lammert vd Ploeg       
 
Markus 8:27 - 35 
 

27Jezus en syn learlingen gongen nei de doarpen om Caesaréa 
Filippy hinne. Underweis frege Er syn learlingen: Wa sizze de 
minsken, dat Ik bin? 
28Hja seinen: Johannes de Doper; oaren sizze: Elía; wer oaren: Ien 
fan ’e profeten.  
29Doe frege Er harren: Mar jimme, wa sizze jimme, dat Ik bin? 
Petrus antwurde: Jo binne de Kristus. 
30Jezus stie der tige by harren op oan om dêr mei gjinien oer te 
praten. 
 
31Doe begûn Er harren derfan op ’e hichte te bringen (âlde 
oersetting: “to learen”) dat de Minskesoan gâns lije moast 
en dat Hy troch de âldsten, de hegeprysters en de wetlearaars 
ferskopt wurde soe, deade wurde en mei trije dagen ferrize. 
32Planút sei Er harren dat. Doe helle Petrus Jezus nei him ta en 
ûnderstie Him deroer. 
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33Mar Jezus kearde Him om, seach syn learlingen oan en lies 
Petrus it leksum: Fuort do, foar My wei, satan, do hast net yn ’t sin 
wat God wol, mar wat de minsken wolle. 
34Hy rôp it folk en syn learlingen by Him en sei: As ien My folgje 
wol, dy moat himsels weisiferje, syn krús opnimme en dwaan lykas 
Ik.  
35Want dy’t syn libben behâlde wol, dy sil it ferlieze; mar dy’t syn 
libben jaan wol om [My en] it evangeelje, dy sil it hâlde.  
 
 
Overdenking 
 
Zingen: Praise medley   
 
Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan 
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan. 
 
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen  
samen leven tot Zijn eer! 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen wordt U ons lied gewijd. 
 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig. 
Drie-enig God, die één in wezen zijt. 
 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer weer! 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf! 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
 
 



 8 

Ere zij aan God, de Vader,  
Ere zij aan God, de Zoon. 
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,  
De Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja,  
De Drie-een'ge in zijn troon. 
 

Heer uw licht en uw liefde schijnen. 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons. 
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons. 

Schijn in mij Schijn door mij. 

Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid 
Kom Heilige Geest stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier Laat u heil heel de aard vervullen 
Spreek Heer uw woord dat het licht overwint! 

Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid 
Kom Heilige Geest stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier Laat u heil heel de aard vervullen 
Spreek Heer uw woord dat het licht overwint! 

 
Dankgebed en voorbeden  
 
Aandacht voor de collecte  
 
1e collecte is voor de kerk 
2e collecte voor de diaconie  
Deurcollecte is voor onderhoud 
 
Daarnaast het verzoek om een vrijwillige bijdrage om de 
uitzendingen via Omrop Fryslân blijvend mogelijk te maken. 
 
 
Zegen   
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Zingen: Takomst fol fan hoop 
 
Yn de nacht fan striid en soargen 
sjogge wy nei Jo omheech 
biddend om in nije moarntiid 
om in takomst fol fan hoop 
 
Ek al bin’ d'r tûzen fragen 
Al begripe wy Jo net 
Jo bliuw’ ús mei leafde dragen 
Jo dy't alles fan ús wit. 
 
Jo jouw’ in takomst fol fan hoop 
Dat haw’ Jo oan ús beloofd. 
Nimmen oars, allinne Jo 
Hat ús libben yn syn hân 
 
Jo haw’ ús gelok foar eagen 
Jezus brocht it nei ús ta 
Minsk, as wy, is foar ús brutsen 
yn de allerswartste nacht 
 
Jo bin’ God de Allerheechste 
God fan ûnbeheinde macht. 
Wy mei’ leauwe en wy hoopje 
op it ein fan de nacht 
 
 
 
------ EINDE UITZENDING ------ 
 
 
VERVOLG VAN DE DIENST IN DE WESTEREEN 
 
Pastorale mededelingen  
 

Wij gedenken: 
- Br. Anton van der Leij 

* 01-01-1935              † 13-03-2023 
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Zingen: Gezang 14: 1 
 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 

 
 
Gebed 
 
 
Collectes 
 
 
LAATSTE LIED: God van licht   Opwekking 807 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 
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Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 
 
U schijnt feller dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
U schijnt feller dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
waar U woont.  (5x) 
 
 
 
 
U bent allemaal van harte uitgenodigd 
om na afloop een kopje koffie of thee te blijven drinken! 
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Wolle jo bydrage yn de kosten fan dizze útstjoerings? 
Dan kinne jo in bydrage oermeitsje nei it 
bankrekkennûmer IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 
op namme fan Raad van Kerken Fryslân. 
Tige tank foar jo bydrage! Foar fragen en suggestjes kinne jo 
terjochte by de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân op it e-
mailadres tsjerketsjinstenfrl@gmail.com . 
Mear ynformaasje (ek oer it bestellen fan in ‘Kears fan Ferbining’) 
is te finen op de webside www.raadvankerkenfryslan.nl  
 
Wilt u bijdrage in de kosten van deze uitzendingen? 
Dan kunt u een bijdrage overmaken naar het 
bankrekeningnummer IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. 
Raad van Kerken Fryslân. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties m.b.t. 
de diensten kunt u terecht bij de Wurkgroep Tsjerketsjinsten 
Fryslân op het e-mailadres tsjerketsjinstenfrl@gmail.com . 
Meer informatie (ook over het bestellen van een ‘Kears fan 
Ferbining’) is te vinden op de website 
www.raadvankerkenfryslan.nl  
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