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1. In de veelheid van geluiden 

 in het stormen van de tijd, 

 zoeken wij het zachte suizen 

 van het woord, dat ons verblijdt. 

 

 

Orde van dienst zondag 29 augustus 2021  
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk te Gorredijk 

11e zondag van de zomer 
 

Predikant:  ds. C. Schlette 

Organist:  Annejaap Soldaat 

Muzikale medewerking: Samoosara (Anje de Jong (viool en zang), Johan

 Cnossen (fluit en zang) en Wijtze de Jong (accordeon, 

 zang en componist) 

Ouderling van dienst:  Geertjan Fekken 

Lector:  Peter de Vries 

Collecteaankondiging:  Tjitske de Jong-Reidsma 

Woord van dank: Rinse Spits 

Koster:  Koos Feenstra 

 

Samoosara zingt: Sykjendneiit lok 

 

Welkom en aansteken van de kaars van verbinding 

 

Collecteaankondiging 

 

Inkeer en bemoediging 

 

Zingen lied 283 In de veelheid van geluiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op het thema van de dienst: VERBONDEN ZIJN 

 

Gebed 

 

Zingen lied 833 Neem mij aan zoals ik ben 

(één maal in het Nederlands, één maal in het Engels en één maal in het Fries) 

 

 

 

 

2. En van overal gekomen, 

 drinkend uit de ene bron, 

 bidden wij om nieuwe dromen, 

 richten wij ons naar de zon. 

3. Want wij mensen op de aarde 

 raken van het duister moe, 

 Als uw hart ons niet bewaarde 

 sliepen wij ten dode toe. 

NL Neem mij aan zoals ik ben, 

 wek in mij wie ik zal zijn, 

 druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
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EN Take, o take me as I am; 

 summon out what I shall be; 

 set your seal upon my heart and live in me. 

FR Nim my, nim my sa’tik bin; 

 wiis my hoe’tikwêzesil; 

 set jo segel op myn hert en libje͜ynmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste lezing uit de Bijbel: Jesaja 27: 2-6 

 

De wyngerd fan de Heare 
2Sjong dy deis it liet fan ’e leaflikewyngerd. 
3Ik, de Heare, fersoargjehim, 

iderkear jou Ik himwetter; 

nacht en dei hâld Ik de wacht deroer dat neathimdeare mei. 
4In ringmuorrehoech Ik der net om. 

Soe ik toarnen en stikels fine, 

dan soe Ik dywyngerdoanpakke 

en alhielendalopbaarne. 
5Of se moasten har taflechtby My sykje 

en frede mei My slute, ja fredeslute. 
6Der komt in tiid dat Jakob woartelsjitte, 

Israelgroeie en bloeiesil 

en de hieleierdeûnder de fruchtensette. 

 

Samoosara zingt: ‘t Is op in skimerjûn 

 

Evangelielezing: Johannes 15: 1-8 

 

De echte druvebeam 
1Ik bin de echte druvebeam en myn Heit is de hofker. 2Elke rank oan My, 

dy’tgjinfrucht jout, dyhellet Er derút en elke rank dy’t al frucht jout, suveret Er, 

dat dynamstemearfruchtjaan mei. 3No binnejimme al suvertrochitwurd dat Ik 

tsjinjimme sein haw. 4Bliuw dan mei My ferbûn, lykas Ik mei jimme. Lykas de 

rank út himselsgjinfruchtjaan kin, as er net oan ’e druvebeambliuwt, sa 

kinnejimmeitlikemin, as jimme net mei My ferbûnbliuwe. 5Ik bin de druvebeam, 

jimme de ranken. Dy’tyn My bliuwt, lykas Ik ynHim, dy jout gânsfrucht, want 

bûten My om kinnejimmeneatdwaan. 6Dy’t net mei My ferbûnbliuwt, 

wurdtfuortsmitenlykas de rank en ferwilet; men fandelet se byinoar en smyt se 

ynitfjoer en dan ferbrâne se. 7As jimme mei My ferbûnbliuwe en 

oanmynwurdenfêsthâlde, freegje dan, wat jimme mar wolle en 

jimmesilleitkrije. 8Dêr wurdtmyn Heit mei eare, (dat) jimmegânsfrucht jouwe en 

dan sillejimmemynlearlingenwêze. 
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1. U kennen, uit en tot U leven, 

 Verborgene die bij ons zijt, 

 zolang ons ’t aan-zijn is gegeven 

 de aarde en de aardse tijd, 

 o Christus, die voor ons begin 

 en einde zijt, der wereld zin! 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 

 in duizend ranken uitgebreid, 

 het leven, ons in U gegeven, 

 draagt goede vruchten op zijn tijd. 

 Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 

 doorstroom ons met uw hartenbloed. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 

 Gij tot in alle eeuwigheid 

 de weg, de waarheid en het leven, 

 Gij zijt de zin van alle tijd. 

 Vervul van dit geheimenis 

 uw kerk die in de wereld is. 

 

 

 

Zingen lied 653 U kennen, uit en tot U leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Dank- en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader (NBV) 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood  

dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij hebben vergeven  

wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap 

De macht en de majesteit 

Tot in eeuwigheid 

Amen 

 

Samoosara zingt: Byelkoar 
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1. Laat de woorden 

 die we hoorden 

 klinken in het hart. 

 Laat ze vruchten dragen 

 alle, alle dagen 

 door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 

 nooit vergeten 

 hoe U tot ons spreekt: 

 sterker dan de machten 

 zijn de zwakke krachten, 

 vuur dat U ontsteekt.  

3. Laat ons hopen, 

 biddend hopen, 

 dat de liefde wint. 

 Wil geloof ons geven 

 dat door zo te leven 

 hier Gods rijk begint. 

 

 

Slotlied lied 422   Laat de woorden die we hoorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

Woord van dank 

 

Orgelspel 

 

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 WurkgroepTsjerketsjinsten 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  

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=oU7vORlQSGKlX-AELJrCRQ
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bankrekeningnummer van de WurkgroepTsjerketsjinsten Fryslân met leden van 

de bij de Raad van Kerken Fryslân aangesloten kerkgenootschappen, alsmede de 

StiftingKrúspunt is:  

 

IBAN: NL15 RABO 0373 744 471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.  

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties met betrekking toto 

de diensten kunt u terecht bij de Wurkgroep. Emailadres: 

tsjerketsjinstenfrl@gmail.com. 

Meer informatie over de Wurkgroep is te vinden op 

www.raadvankerkenfryslan.nl. 

 

mailto:tsjerketsjinstenfrl@gmail.com
http://www.raadvankerkenfryslan.nl/

