
 

 

 

de tekst van…        
dominee  

Jacolien de Lange 

10 maart 2023 

Voorganger: ds. T.T. Osinga, 
Frjentsjer 
Organist: Hielke vd Meulen 
 

Fryske tsjinst  
 
Oargelspul 
Wolkom út namme fan de  
tsjerkeried 
Oanfangspsalm: ‘Us heil, ús 
rots, is God de Hear’ - Psalm 
95: 1 en 2 
Bemoediging, drompelbea en 
groetenis 
Sjonge: ‘Us heil, ús rots, is God 
de Hear - Psalm 95: 3 
Kyriegebed 
wêrop antwurde wurdt mei: 
‘Jezus dy’t syn wei gie’- Liet 
547: 1, 2 en 4 
Gebed bij de iepening fan de 
Skriften 
Mei de bern en sjonge: ‘Wy ge-
ane efkes útelkoar …’ 
Lêze út de Skriften: Johannes 
4: 5-26 
Sjonge: ‘Ferburgen Hear dy’t by 
ús binne’ – Liet 653: 1, 3, 7 
Ferkundiging 
Oargelspul 
Sjonge: ‘Jezus, gean ús foar’ – 
Liet 835: 1, 2 en 3 
Gebeden 
ôfsletten mei it bidden fan it ‘Ús 
Heit’ 
Slotliet: ‘Dit is in dei fan sjon-
gen’ – Liet 552 
Seine 
dy’t wy beantwurdzje mei in 
songen: ‘Amen, amen, amen’. 

12 maart  Petrustsjerke   

Nr.154 Efkes Byprate   

Bronnen van inspiratie, spiegels 
met gedachten, verbinding voor 
mij en jou. 

Deze keer een  
gedicht van Søren 
Kierkegaard, te  
vinden in het Lied-
boek ‘zingen en bidden thuis’ 
p.529. In deze 40 dagen  
denken wie na over wie Jezus 
is, over wat Hij uit liefde voor 
ons deed. “Beminnen” is het 
antwoord van deze dichter. 
Daarmee klinkt een echo uit  
1 Joh. 4: 19. Wij hebben Hem 
lief, omdat Hij ons het eerst 
heeft liefgehad. En dat niet één 
keer, maar steeds opnieuw…. 
 
Gij hebt mij ’t eerst bemind, 
o God. 
De hele dag, 
Het hele leven door 
Bemint Gij mij het eerst. 
 
Als ik in de morgen ontwaak 
en mijn ziel tot U wendt, 
zijt Gij de eerste: 
Gij hebt mij het eerst bemind. 
 
Als in de dageraad 
ik opsta van mijn bed 
en op datzelfde ogenblik 
mij biddend richt tot U, 
zijt Gij mij voor: 
Gij hebt mij ’t eerst bemind. 
 
Als in de dag 
ik mij onttrek 
aan de verstrooiing van het le-
ven 
mijn ziel tot inkeer breng 
en denk aan U, 
dan denkt Gij reeds aan mij: 
Gij hebt mij ’t eerst bemind. 
 
En ik, 
ondankbaar mens, 
die altijd denk 
en spreek 
alsof Gij maar 
één keer 
het eerst mij 
hebt bemind. 
 
(Søren  
Kierkegaard) 

 
 
 
 
 
 
 
De collecte is deze zondag  
bestemd voor de diaconie, ei-
gen kerk en eigen jeugd.  
 
De diaconie gelden worden in-
gezet voor incidentele hulp-
aanvragen.Overige donatie 
mogelijkheden voor de weke-
lijkse collecten: 
- via bankoverschrijving naar 
rek. NL12 RABO 0362 7777 05 
van de diaconie  
- via de collectebus bij de Spar 
- via de Scipio App PKN Garyp 

Der is snein wer  
bernetsjerke. It is in koarte 
snein, De bern begjinne dus yn 
tsjerke.  
Lieding: Ans en  
Thymen  

Dit is de nieuwe 
Paaskaars. Wilt u 
thuis ook een huis-
paaskaars? 
 
Dan graag  
bestellen bij Ans  
Tamminga, 
0623723691 of via 
anstammin-
ga@hotmail.com 
 
De kaars is 30 cm 
lang en kost  
€ 40,=. 
 


