
 

 

Liturgy 14 augustus 2022 De Gerdyk  

 

Foargonger Ruurd Walinga 

Aldste Wietse Kooistra 

Lektor Marijke Witvoet 

Organist Luitzen Overwijk 

 

.Wolkom  troch aldste 

.De Peaskekears wurdt oanstutsen 

.Yntochtslied: Psalm/Lied 96: 1 en 2  

 

.Momint fan stilte  

.Votum en groet 

 

.Sjonge : Lied 96a: 1-2 

.Intro fan de tsjinst 

 

.Kyriëgebed zingen Lied 299 J (melodie: Rust mijn Ziel uw God is Koning) 

 

.Gebed 

 

.Sjonge  : Lied 681: 1-4 

 

.Skriftlêzing : 

 Psalm 96  

Openbaring 5: 9-1 

.Sjonge Evangelische Liedbundel 357 

Wille, wille, kleare wille 



is by Jo fan ivichheid; 

ljocht dat troch de skepping trille 

út ’e hannen fan de Heit. 

Hear, jo ljocht sil oeral skine, 

ek dêr’t ús each it tsjuster sjocht. 

Dy’t yn neare nacht ferkwine 

fine yn jo ljocht it ljocht. 

  

Yn ’e harmonij der sfearen 

sjonge_in lofliet sûnder ein 

stjerren, ingels Jo ta eare, 

hieltyd wurdt jo gloarje sein. 

Fjilden, bosken en rivieren, 

marren, seeën, skaad en ljocht, 

blommen, fûgels, wylde dieren 

tsjûgje fan jo skeppersnocht. 

  

Tûzen ljochten, kleurewille, 

spegelje jo iiv’ge pracht; 

dêrmei woll’ Jo minsken tille 

út har soargen, út har nacht. 

Op in see fan ljocht en lieten 

helje Jo ús nei Jo ta, 

en dy’t yn it tsjuster sieten 

sill’ de heechste wille ha. 



  

Meitsje no ús eagen iepen 

foar it libben út ’e dea; 

jou dat wy net langer sliepe 

yn ’e nacht fan skuld en wea. 

Jo woll’ ús yn Kristus sykje, 

hoe yn sûnden ek ferlern. 

Dy’t Jo fynt sil op Jo lykje 

yn ’e blydskip fan jo bern. 

  

Wol ús meijaan fan jo wille, 

ús troch Jezus’ wurd fersein; 

wol ús heech omhegen tille 

ta de wille sûnder ein. 

Sjongend gean wy dan op ierde, 

sûnder frees yn pine_of smert, 

alle wegen dy’t ús liede 

ta it ivich Heitehert. 

  

  

.Preek  

 

.Sjonge : Lied 891 : 1 en 2 

 

.Gebeden ôfslute mei it Us Heit neffens Lied 1006 ( melodie  Wat de toekomst brengen 

moge} 

 



.kollekte 

 

.Sjonge  lied  416 : 1 -3  

 

.Seine (sprutsen Amen) 

  

.Sjonge  lied 416 :4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


