
Fryske Tsjinst- Snein 5 desimber  2021 

Foargonger: dhr. T. Simonides 

Alderling fan tsjinst: Joeke van der Heide 

Orgelist: Fokke Walstra 

Beamertsjinst: Nico en Tine Hoekstra 

 

Foar de tsjinst harkje nei it oargel mei de meldij fan liet 442, it adfintsliet: 

“Nei jo myn Heilân haw ik lange”….en wy lêze de wurden mei 

1 Nei Jo, myn Heilân haw ik lange, 

befrij my fan myn eangst en sear. 

Mei hiel myn hert wol ’k Jo 

ûntfange, 

jo timpel wol ik wêze,_o Hear. 

Lit my mei al wat libbet fiele 

de waarmte fan jo hillige gloed 

en jou my troch jo sêfte strielen, 

o leafdessinne, nije moed. 

2 O Heilân, wachtsje no net langer, 

jo komst is al wat ik begear. 

Deemoedich wol ik Jo ûntfange, 

ik stean fan herten foar Jo klear. 

Wol yn jo leafde my bewarje, 

de wrâld is fol geweld en kwea. 

Wêr soe ik sûnder Jo bedarje? 

Hâld yntocht yn myn hert, o Hear!

 

Wolkom en meidielings 

 

Lit ús no stil wêze…Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Koart gebed om in segen oer de tsjinst 

 

Sjonge liet 513 : 1, 2, 3 en 4 (  God hat it earste wurd…) 

1. God hat it earste wurd. 

Hy spriek en liet foarhinne 

it libbensljocht oerwinne,  

noch altyd sprekt dat wurd. 

 

 



2. God hat it earste wurd. 

Foar’t wy op ierde kamen 

rôp Hy ús al by namme, 

noch altyd klinkt dat wurd. 

 

3.God hat it lêste wurd. 

Wat Hy fanâlds foarsein hat, 

wurdt as de tiid in ein hat 

oeral it lêste wurd. 

 

4. God stiet oan it begjin, 

Hy sil oan de_ein der wêze. 

Syn wurd is fan ús wêzen 

oarsprong en doel en sin.

Koart wurd by snein 5 desimber  

 

Wy harkje nei it oargel mei de meldij fan liet 314 : 1, 2 en 3  en lêze de 

wurden mei  

1. Om jo wurd te hearren, Hear, 

binn’ wy yn jo hûs fergearre. 

Stjoer ús tinzen en begear 

sá dat wy jo boadskip hearre 

en wy mei ús hert en sinnen 

yn ’e geast al by Jo binne. 

 

2. Al ús witten en ferstân 

is fan tsjusterens omwuolle 

as jo Geast de nacht net bant, 

ús net mei jo ljocht ferfollet. 

’t Goede dwaan en ’t goede tinke, 

kinne_allinne Jo ús skinke.

3. Glâns en gloarje, ljocht út ljocht, 

Soan fan God en iennichstberne, 

lit ús hert, op Jo betocht, 

iepenstean om Jo te kennen. 

Jou dat wy Jo ûnbefongen  

alle lof en ear tasjonge. 

 

Gedicht 

De bern geane neie de bernetsjerke 



Koart ynliedend wurd op de Bibellêzing 

Lêze  1 Korintiërs 1: 1-6 – Hebreeën 13 : 7 en 8  en Jakobus 2 : 14 – 17 

 

Gedicht 

 

Oertinking 

 

Oargelmuzyk 

 

Sjonge liet 905 : 1 en 4 

1. Dy’t op de goede God betrouwe,  

en ’t heil net sykje earne oars, 

dy meie op syn hoede bouwe 

al binn’ de tiden noch sa boas. 

Wa’t him allinne_oan God ferbûn 

dy bout syn hûs op fêste grûn. 

4 Gean sjongend fierder op Gods 

wegen, 

doch wat jim hân fynt om te dwaan. 

De himel sels is jim ta segen 

en wol jim al wat goed is jaan, 

want wa’t op God syn hope set , 

mei witte: Hy ferjit my net. 

Tanksizzing en gebeden 

Oankundiging collecte en de bern komme werom yn’t tsjerke 

Slotliet sjonge liet 904 : 1 , 3 en 5  

1. Betrou mar stil dyn wegen, 

betrou dyn stil fertriet 

oan Him dy’t fan omhegen 

oer ierde_en himel giet. 

Dy’t wolken, loft en winen 

yn goede banen stjoert 

sil ek wol wegen fine 

en paden foar dyn foet. 

3. Lit Him dyn libben liede, 

wol op syn wegen gean, 

dan silsto troch syn dieden 

aanst noch ferwûndere stean. 

Hy komt en sil dy seingje, 

datst dy ferbliidzje silst, 

en alle wurk foleinigje 

dêr’tst no noch swier oan tilst.



5. Betrou op God, de Heare, 

dan wurdt dyn nacht wer ljocht. 

Hy sil it tsjuster keare, 

al hiest it net mear tocht. 

Syn hân sil dy befrije 

ek fan de swierste lêst, 

hâld dan yn leed en lijen 

oan wat Hy tasei fêst. 

 

Wurd fan opdracht foar de segen 

 

Segen ( en sprutsen Amen) 

 

Wy harkje nei it oargel mei de meldij fan liet 416  : 1,2,3 en 4

1. Hear, wês mei ús oant in oare 

kear, 

wol oant wersjen oer ús weitsje, 

lit gjin kwea ús rigen reitsje. 

Hear, wês mei ús oant in oare kear. 

 

2. Hear, wês mei ús oant in oare 

kear, 

wol ús mei jo wjukken hoedzje, 

stypje as de stoarmen woedzje. 

Hear, wês mei ús oant in oare kear. 

3. Hear, wês mei ús oant in oare 

kear, 

wol de wegen foar ús sljochtsje, 

ús net nei ús sûnden rjochtsje. 

Hear, wês mei ús oant in oare kear. 

 

4. Hear, wês mei ús oant in oare 

kear, 

as wy wurch en warleas binne, 

lit ús dan troch Jo oerwinne. 

Hear, wês mei ús oant in oare kear. 

 

Collecte: zending december 

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 

in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, 

die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen 

worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met 

goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen 

omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een 

hele toekomst voor je. 

 


