
Oarder fan tsjinst Tsjerketsjinsten Fryslân 

 
Snein 15 augustus 2021,       
Om 10.00 oere yn de Ontmoetingskerk op ’e Gordyk 
Namme fan de snein: 9e snein fan ‘e simmer 
 
 
 
Foargonger: ds. Piet Hulshof    
Oargelist: Hielke van der Meulen    
Alderling en meiwurker fan tsjinst: Anne Kok 
Muzikale meiwurking: Jantje Jonkman (accordeon), Eileen van Blerk (zang),  
Gretha Beeksma (zang), Gerben Bouma (zang), Henk Haarsma (zang) 
Diaken en oankundiger kollekte: Berend Jongsma 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel: Gezang 449: “God enkel licht” (Voorspel en koraal van Jan Overbeek) 
 
Welkom en aansteken van de kaars van verbinding (Anne Kok) 
 
Intochtslied: Wêrst ek bist op dizze ierde (Melodie: Welk een vriend is onze Jezus) 
 
Wêrst ek bist op dizze ierde, 
yn’e stêd as by de kij, 
eltse dei is der nij libben, 
skynt de sinne wer opnij. 
Eltse dei in nije kâns wer, 
om opnij op wei te gean 
en te sykjen nei it wûnder, 
nei in God yn ús bestean. 
 

Wêrst ek bist op dizze ierde, 
yn’e stêd as by de kij, 
tusken haat as tusken leafde, 
skynt de sinne wer opnij. 
Eltse dei in nije kâns wer, 
’t wurd fan Kristus te ferstean. 
Troch de eagen fan de oare, 
sjocht de Hear ús altyd gean. 

Bemoediging 
 
Samenzang: Psalm 146 (Joh. de Heer 446: 1,2) 
 
Prijs de Heer met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
’k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan zijn’ lof: 
’k Zal, zo lang ik ’t licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
Hem verhogen in mijn lied. 
 

Zalig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft! 
Hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop in ’t hachlijkst lot 
Vestigt op de Heer, zijn God. 
Vestigt op de Heer, zijn God. 

Als een gebed om ontferming wordt gezongen: Het wordt weer licht 
(Melodie: Blijf mij nabij | Tekst: Piet Hulshof) 
 



Ontferm U, Heer, de wereld is in nood 
en onze angst is zo ontzettend groot. 
Het stormt, het waait, de golven huizenhoog. 
Waar is Uw teken toch: de regenboog? 
 
Ontferm U, Heer, in deze crisistijd 
van veel ellende en onzekerheid. 
De stilte schreeuwt, de mensen smeken U: 
o God, waar bent U toch? Heer, help ons nu. 
 
Ontferm U, Heer, U bent de God, die leeft, 
de schepper, die alles in handen heeft. 
U bent de Heer, die boven golven staat, 
die stormen stilt en steeds weer verder gaat. 
 
Ontferm U, Heer, en spreek in onze nacht 
woorden van leven en ontkiemingskracht. 
Daarom is onze hoop op U gericht 
en zingen wij het mee: Het wordt weer licht! 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: This little light (2x) 
 
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
Let it shine, let it shine, let it shine. 
 
Gebed 
 
Eerste lezing uit de Bijbel: 1 Samuël 3: 1-10 (door Gretha Beeksma) 
 
God ropt Samuël 
1 De jongfeint Samuël tsjinne de Heare ûnder Ely. No wie der yn dy dagen mar selden ien dy’t ris 
in iepenbiering fan de Heare krige: in fizioen kaam mar inkeldris foar. 
2 Op in dei hie Ely him deljûn op syn gewoane plak. De eagen begûnen him sa min te wurden, 
dat hy koe net mear sjen. 3 Gods lampe wie noch net útgien en Samuël hie him deljûn yn ’e timpel 
fan de Heare, dêr’t Gods arke wie. 4 Doe rôp de Heare Samuël en dy sei: Hjir bin ’k! 5 Dêrop rûn 
er hastich nei Ely en sei: Hjir bin ’k al, want jo hawwe my roppen. Mar dy sei: Ik haw net roppen. 
Jou dy mar wer del. Doe gong er fuort en joech him del. 6 Mar de Heare rôp Samuël op ’en nij. 
Samuël gong derôf, rûn nei Ely en sei: Hjir bin ’k al, want jo hawwe my roppen. Mar dy sei: Ik haw 
dy net roppen, myn jonge; jou dy mar wer del. 7 No koe Samuël de Heare noch net út eigen 
ûnderfining en der wie him ek noch net in wurd fan de Heare iepenbiere. 
8 Mar de Heare rôp Samuël op ’en nij, no foar de tredde kear. Hy gong derôf, rûn nei Ely en sei: 
Hjir bin ’k al, want jo hawwe my roppen. Doe krige Ely foar it ferstân, dat de Heare de jongfeint 
rôp. 9 Dat Ely sei tsjin Samuël: Gean hinne en jou dy del. En as Hy dy dan wer ropt, sis dan: 
Sprek, Heare, want jo tsjinstfeint harket. Doe gong Samuël fuort en joech him wer op syn plak del. 
10 Doe kaam de Heare, gong by him stean en rôp lykas de oare kearen: Samuël, Samuël! En 
Samuël sei: Sprek mar, want jo tsjinstfeint harket. 
 



Zingen: Zoekend naar licht (NLB Lied 1005: 1,2) 
 
Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Evangelielezing: Johannes 8: 12-20 (door Gretha Beeksma) 
 
Jezus, it ljocht fan ’e wrâld 
12 Doe spriek Jezus harren wer ta mei de wurden: Ik bin it ljocht fan ’e wrâld; dy’t achter My oan 
komt, sil wis net yn it tsjuster omrinne, mar hy sil it ljocht fan it libben hawwe. 13 De Fariseeërs 
seinen tsjin Him: Jo getuge fan Josels; jo getugenis jildt net. 14 Jezus antwurde harren: Sels as 
Ik fan Mysels getúch, dan jildt myn getugenis dochs wol; want Ik wit, wêr’t Ik wei kommen bin en 
wêr’t Ik hinne gean; mar jimme witte net, wêr’t Ik wei kom of wêr’t Ik hinne gean. 15 Jimme oardielje 
neffens de skyn, Ik oardielje net ien. 16 En as Ik al oardielje, is myn oardiel betrouber, want Ik 
stean net allinne, mar Hy dy’t My stjoerd hat, is mei My. 17 Der stiet dochs ek yn jimme wet 
beskreaun, dat it getugenis fan twa minsken jildich is. 18 Ik bin it dy’t fan Mysels getúch, mar myn 
Heit, dy’t My stjoerd hat, getúcht ek fan My. 19 Doe seinen se tsjin Him: Wêr is dy Heit fan Jo? 
Jezus antwurde: Jimme kenne My net en myn Heit likemin; as jimme My koenen, soenen jimme 
myn Heit ek kenne. 20 Dy wurden spriek Er by de skatkeamer, doe’t Er yn ’e timpel ûnderrjocht 
joech en net ien griep Him, want it wie syn tiid noch net. 
 
Zingen: Ik wandel in het licht met Jezus (Joh. de Heer 13: 1,2) 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk’re dal ligt achter mij. 
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus 
en ik luister naar Zijn dierb’re stem. 
En niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd. 
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus 
en ik luister naar Zijn dierb’re stem. 
En niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Verkondiging: Tunnelvisie 
 



Zingen: Heer, wijs mij Uw weg (Opwekking 687: 1,2,4) 
 
Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

Heer, toon mij Uw plan; 
maak door Uw Geest bekend, 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Dankgebed - Gebeden in stilte - Onze Vader 
 
Aankondiging collecte (door Berend Jongsma) 
 
Samenzang: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Opwekking 334: 1,3) 
 
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 bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: Dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: Dat het licht overwint. 
 
 



Zegen met aansluitend samen zingen: Amen, amen, amen (Melodie: Lied 415) 
 
Amen, amen, amen, 
U kent onze namen; 
Wees nabij als troost en licht 
op de weg die voor ons ligt. 
 
Orgelspel  Improvisatie door Hielke van der Meulen over Psalm 43: 3:  
 
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder 
en breng mij, door dien glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder, 
dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
 
 
De collectedoelen:  
Iedere zondag in de maand augustus is de diaconale collecte bestemd voor giro 777, voor hulp 
aan de mensen in het zuiden van het land die getroffen zijn door de watersnoodramp. U kunt uw 
bijdrage overmaken door de onderstaande QR-code te scannen met de camera-app op je 
telefoon of via de link die daaronder staat. 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

Link: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=oU7vORlQSGKlX-AELJrCRQ 
 
De uitzendingen op Omrop Fryslân en de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân worden zeer 
gewaardeerd. Dat weten we uit de vele reacties uit binnen- en buitenland. Voor de kosten van 
deze kerkdiensten zijn we geheel afhankelijk van de giften die binnenkomen. Als u wilt bijdragen 
in de kosten en wilt meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage 
overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Het 
bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân met leden van de bij de Raad 
van Kerken Fryslân aangesloten kerkgenootschappen, alsmede de Stifting Krúspunt is: 
  
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. Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com  
Meer informatie over de Wurkgroep is te vinden op www.raadvankerkenfryslan.nl  

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=oU7vORlQSGKlX-AELJrCRQ
mailto:tsjerketsjinstenfrl@gmail.com
http://www.raadvankerkenfryslan.nl/

