
 

 

13 Jan 2023 

Zondag 15 januari 2023  - Het 
diaconie deel van de collecte is 
deze zondag bestemd voor 
Kerk in Actie – Binnenlands 
Diaconaat. Overige doelen ei-
gen kerk en eigen jeugd. 
Collecte Kerk in Actie 
(Binnenlands diaconaat) – On-
dersteuning gemeenten 
 

 
Goed toege-
rust aan de 
slag   

Liturgie 15 Jan. 2023 

Nr.146 
Efkes Byprate  

Collecte 

Snein begjinne de bern yn 
tsjerke.  
Dus in koarte bernetsjerke  
Lieding: Harmke en Hendrik. 

Wy meie wer op 
‘e nij begjinne … 
 
Wat is dat een prachtige bood-
schap, die de kern van het 
evangelie raakt. 
Steeds weer mogen wij opnieuw 
beginnen, 
met elkaar,  
in Gods naam! 
 
Aan het begin van een jaar – 
met goede voormenmens. 
Aan het begin van een seizoen 
– met mooie plannen. 
Aan het begin van de week – 
als we op zondag opnieuw ho-
ren dat God ons lief heeft. 
Aan het begin van elke dag – 
omdat God Zijn zon elke dag 
laat opgaan over alle mensen. 
 
Steeds weer mogen we opnieuw 
beginnen – ook als we fouten 
hebben gemaakt, 
ook na een ruzie, 
ook na een periode van stil-
stand, van afwezigheid. 
 
En voor dat nieuwe begin heeft 
God ons alles gegeven wat we 
nodig hebben. 
Ons hele lichaam mag meedoen 
om Hem te dienen –  
en zo heeft ook ieder mens wel 
een talent om Hem met vreug-
de te dienen. 
Want dat is het mooie: we mo-
gen mei-elkoar, samen, begin-
nen. 
Om samen vreugde te delen, én 
om elkaar te helpen als het no-
dig is. 
 
Zingt u dit lied met ons mee? 
We zingen het op school, 
We zingen het deze maand in 
de kerk, 
En we hopen dat u het ook thuis 
met de kinderen of kleinkin-
deren zingt. 
 
Zo krijgen we samen woorden, 
om opnieuw te beginnen … vol 
geloof, 
dat de HEER met ons gaat! 

De tekst van… 

Dominee Jacolien  

de Lange  

Voorganger: Ds. J. J. de Lan-
ge  
Organist: Lummie Cordes 
Lied voor de dienst:  
Sjongend op Wei 145: 1t/m 5  
Welkom & Mededelingen  
Aanvangslied: Ps. 67: 1 en 2  
Stil Gebed  
Bemoediging en groet  
Zingen: Lied 1008: 1 en 2  
Uitnodiging tot schuldbelde-
nis en vergeving  
Zingen: Lied 992  
Moment met de kinderen  
Zingen: Wy meie wer op ‘e nei 
begjinne  
Gebed bij de opening van 
het Woord  
Schriftlezing: Efz 2: 13-22  
Zingen: Ps 42: 1, 6 en 7  
Schriftlezing: Mat. 25: 31-40  
Zingen: Sj. Op Wei 195: 1, 3 
en 4  
Preek  
Zingen: Lied 1005: 1, 2 en 5  
Pastorale mededelingen  
Dankgebed en voorbeden  
Inzameling van de gaven  
Slotlied: Lied 969  
Zegen  

Bernetsjerke:  

0  8 februari middag 
0 8 februari avond 
0 9 februari middag 
0 9 februari avond 
0 14 februari middag 
0 21 februari middag 
0 21 februari avond 
0 22 februari ochtend 
0 22 februari avond 
0 24 februari ochtend 

0 1 maart avond 
0 8 maart ochtend 
0 8 maart avond 
  

In aansluiting op ons jaarthema “Aan tafel” houden we in februari 
en maart de  
Thema-bijeenkomsten:  (voorheen Groothuisbezoeken)  
                   "Aan de Tafel ontmoeten we God." 
We houden deze bijeenkomst (groothuisbezoek) bij elkaar aan ta-
fel, zoals het eerder ook gebruikelijk was: bij mensen thuis. Ge-
woon omdat dit gezelliger is, omdat je soms makkelijker bij een 
dorpsgenoot dan over de kerk-drempel stapt.  
 

U kunt zich voor a.s. dinsdag 
nog opgeven bij: 
k.bakker71@upcmail.nl o.v.v. 
naam, datum, dagdeel en aan-
tal personen of via het formu-
lier in de brievenbus, Mr. Lub-
wei 35A of Greate Buorren 21 
(de blauwe brievenbus bij de 
Andreastsjerke) 
 
Graag zoveel mogelijk data 
aangeven waarop u WEL kunt. 
U wordt dat ingedeeld op één 
van de bijeenkomsten. 



 

 

Deze uitnodiging is voor de 
jeugd vanaf VO 1. 
Komen jullie naar deze bijzon-
dere middag/avond? 
Geef je snel op. 
We zien jullie! 

2 Hannen om te bidden en te wurkjen, 
hannen út ’e mouwen foar de Hear. 
Refrein 
 
3 Eagen om te sjen en te ferwûnd’rjen, 
eagen geane iepen foar de Hear. 
Refrein 
 
4 Earen om te hearren en te leauwen, 
earen geane iepen foar de Hear. 
Refrein 
 
5 Fuotten om te rinnen en te dûnsjen, 
fuotten fan ’e grûn foar God de Hear. 
Refrein 
 
Tekst en meldij: Gerrit Groeneveld  


