
 

 

 

 
 

Zondag 15 januari                                                                 

Martinikerk 10.00 uur  

 

Voorganger:   ds. Roger Wind 

Ouderling van Dienst:  Hinke Dijkstra 

Diaken:    Willem Koopmans, Djoke de Boer 

Lector:    Sophie Bartlema 

Organist:   Jochem Schuurman 

1e Rondgangscollecte:  kerk  

2e Rondgangscollecte:  diaconie, zie uitgelicht in De Binding 

Kindernevendienst/Oppas:  Nynke Roelofsen 

Koster:    Appie Reitsma 

Beeldpresentatie:  Berend Bosgra 

Geluid en camera:  Jan Roorda en Jan Eising 

Klokluider:   Onno de Vegt 

Koffieschenken:                 Jan Havenga, Aukje van Nimwegen, Willem Koopmans 

Koffiedrinken na de dienst 

 

orgelspel 

 

welkom   

 

introïtus 96: 1, 2 en 4 

 

stil gebed, votum en groet 

 

kaars van verbondenheid 

 

liet 561: 1, 4 en 5 (Frysk) 

 

1 O leafde_yn jo ferburgenheid 

fan ’t swijen fan ’e ivichheid, 

kom oer, ferlit ús libben net, 

it wurdt ferkwânsele en ferret. 

 

4 O leafde út ’e ivichheid, 

Jo binne_as minske ús sa nei,  

wy bidde, bliuw dochs sûnder mis 

by ús yn alle tsjusternis,   

5 dat wy Jo net ferlitte, Hear, 

mar by Jo bliuwe_yn alle sear 

fan minsken dy’t yn dizze tiid 

te’n ûnder gean yn haat en striid. 



 

 

kyriëgebed 

 

lied 274 

 

Wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die geschreven staan, 

wij schuilen weg als vogels in het riet 

zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

 

Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Wij zingen samen van uw gloria, 

dank voor het leven, dank U voor elkaar, 

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 

leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 

inleiding en evt. kindernevendienst met gezongen "Wij gaan voor even uit elkaar.." 

 

gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

lezing Rom.4, 1-11 (lector) 

 

lied 304 

 

Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

lezing  Joh.8, 31-47 (voorganger) 

 

lied 803: 2, 3 en 6 



 

 

Door de wereld gaat een stoet 

die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft 

nu geen burgerrecht meer heeft. 

 

Menigeen ging zelf op pad 

daar hij thuis geen vrede had. 

Eeuwig heimwee spoort hem aan 

laat ook hem het woord verstaan. 

Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

 

verkondiging 

 

orgelspel 

 

liet 705: 1, 2 en 3 (Frysk) 

 

1 Eare_oan God de Heit, de Skepper, 

eare ek oan God de Soan, 

eare_oan God de Geast, de Treaster, 

de Trije-ienige op syn troan! 

Halleluja, halleluja, 

de Trije-ienige op syn troan! 

2 Eare_oan Him, waans wûndere leafde, 

ús fan alle smet befrijt, 

eare_oan Him dy’t ús as kenings 

kroand hat yn syn hearlikheid. 

Halleluja, halleluja, 

eare oan it Godslaam wijd! 

 

3 Eare_oan Him, de Hear fan ingels,  

tsjerke, meitsje grut dyn Hear! 

Eare_oan Him, de Hear fan folken, 

ierde_en himel jou Him ear. 

Halleluja, halleluja, 

tsjerke, jou dyn kening ear!  

 

(pastorale mededelingen) 

 

dank en voorbeden, Onze Vader (Nieuwe Bijbelvertaling) 

 

collecte en orgelspel 

 

slotlied 150a: 1 t/m 4 

 

Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

 

 



 

 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

zegen met gezongen amen 

 

orgelspel 

 

Zieken in ziekenhuizen/revalidatiecentra: 

 

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden; 

Dhr. B. Haanstra, O. Postmaplein 12, Afd. 8 k15 

 

 

Activiteiten 

 

 
 

14 januari tot en met 28 januari 

 


