
Tweede zondag van Pasen 
(Zondag 11 april 2021) 

 
 

 
 
 
 

Mienskip fan De Slachsang (Wiuwert-Easterwierrum-
Britswert, Boazum en Lytsewierrum) tegearre mei 

Nijkleaster en Westerwert te Jorwert 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snein 11 april (10.00 oere) 
 
Foargonger:  ds. Reinier Nummerdor 
Mienskip:  Sietske Visser 
Lêzer   Henk Kroes 
Muzyk:  Wiebe Kaspers en Martijn van Dongen 
Gebeden:  Anke ten Brinke, Mirjam Tamminga , 

Bettie Bruijnzeel en Jeltje Koopman. 
Sang:   Annemarie Viersma, Jaap Nieuwenhuis,  

Tineke Bremer, Gerard van Wieren. 
 

Ofbylding : See my hands troch He Qi,   
Nijkleaster: www.nijkleaster.frl  

http://www.nijkleaster.frl/


Muzyk:  Grave uit sonata prima in  F-groot  
(U. W. van Wassenaar, 1692-1766) 

 
Wolkom troch de fertsjinwurdiger fan de mienskip 
 
De kears fan ferbining 
 
Iepeningsliet: O Hear, ús Hear, hoe nei is jo namme 
(Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke, nû. 275) 

 
1. O Hear, ús Hear, hoe nei is jo namme, 
net út te sprekken sa tichtby. 
Jo binne altyd mei ús dwaande, 
ûnder jo wjukken rêste wy. 
 
2. Jo binn’ net fier fan wa’t Jo oanbidde, 
net ûnberikber yn jo went. 
Jo binn’ fertroud mei ús fermidden 
en ek dit liet wurdt troch Jo kend. 
 
3. Jo binn’ foar minske-eagen ûnsichtber, 
gjinien hat oait jo antlit sjoen. 
Dochs leauwe wy dat nimmen tichter 
as Jo him oan ús lot ferbûn. 
 
4. Jo binne djip yn alles ferburgen, 
yn al wat is en him ûntjout. 
Mar minsken binn’ Jo thús by wurden, 
mei hert en siele oan ús troud. 
 
 



5. O Hear, ús Hear, hoe nei is jo namme 
foar minsken oer de ierde tein. 
Bliuw sa genedich mei ús dwaande 
en meitsje ús yn Jo folslein. 
 

 
Bemoediging:  
 
F. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
M. die trouw houdt tot in eeuwigheid  

en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
Wij zijn stil voor God 
 
Gebed om warmte 
 
F. Eeuwige, goede God,     

wij warmen ons aan de belofte van 
een goede, geheelde schepping. 

 
M. Wij houden het bij 

louter de liefde als enige wapen, 
blijven zoeken naar verzoening en vrede, 
blijven verlangen naar vriendschap. 

 
V. Wij schenken elkaar vandaag aan uw hoede, 

aan elkaars aandacht en zorg. 
 
M. Amen 



Liet: Ken je mij. Naar psalm 139. 
(H. Oosterhuis, 150 psalmen vrij) 

 
Refr: 

Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
zoekend naar de plek waar ik woon 
ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig   Refr. 

 
Hier is de plek waar ik woon 
een stoel op het water, 
een raam waarlangs het opklarend weer 
of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik   Refr. 

 
Ik zou een woord willen spreken 
dat waar en van mij is 
dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt, 
Ik zou een woord willen spreken 
dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben  Refr. 



Ben jij de enige voor wiens ogen 
niets is verborgen van mijn naaktheid 
kan jij het hebben, 
als niemand anders, 
dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
dat ik niet mooi ben, niet veel 
dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 
dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn?  Refr. 

 
Liet: Take, O take me as I am 
(Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke, nû. 833) 

 



Take, o take me as I am; 
Summon out what I shall be; 
Set your seal upon my heart  
and live in me. 
 
Nim my, nim my sa't ik bin,  
wiis my hoe't ik wêze sil 
set jo segel op myn hert  
en libje yn my 
 
Neem mij aan zoals ik ben.  
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel  
en leef in mij.  
 
Lêzing út Johannes 20: 24-31 

 
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er 
niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem 
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik 
de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn 
vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, 
zal ik het geloven.’  
 
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas 
was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam 
Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en 
daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk 
naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn 
God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof 
je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 



Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen 
gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn 
opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon 
van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. 

 
Muzyk:  Larghetto uit sonate in E-klein   

(G. F. Händel, 1685-1759) 
Preek 
 
Muzyk  Minuet met variaties uit sonate 4 in F- 

groot (F. Barsanti, 1690-1772)  
 
Liet: Al wat een mens te kennen zoekt 
(Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke, nû. 848) 

 

 
2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 



3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand - 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 

 
Meidielings en  kollekte   
 
Stichting Help Mij Leven ondersteunt Robert Smits al 
meer dan 30 jaar met zijn werk in Brazilië. Naast een 
aantal vaste basis projecten waaronder opvang, sport en 
educatie gaan we ook altijd op zoek naar kinderen in de 
meest extreme risicosituaties. Nu tijdens deze pandemie 
zijn dat kinderen die met of zonder hun families wonen 
in lege fabriekshallen zonder voorzieningen. Daarvoor is 
deze zondag de collecte. Doneren gaat heel makkelijk via 
de site www.helpmijleven.org waar een doneerknop op 
zit (NL23 RABO 0107 6146 42) 
 
Gebed, folge troch in lyts ritueel mei kearskes  
 
God fan fier en hein ús Heit 
(Hertslach, Lieten om it út te sjongen, nû. 117) 

http://www.helpmijleven.org/


 
 
2. Bûch de folken nei jo wet, 
lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme. 
 
3. Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa't ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy't skuldich foar ús stiene. 
 
4. Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 
 
5. God fan fier en hein ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen 



Slotliet: De aarde is vervuld 
(Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke, nû. 650) 
 

 
2 Gods goedheid is te groot 
   voor het geluk alleen, 
   zij gaat in alle nood 
   door heel het leven heen. 
 
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 
   tot in de groeve af 
   omdat zij niet verlaat 
   wie toeven in het graf. 
 
4 Omdat zij niet vergeet 
   wie godverlaten zijn: 
   de wereld hemelsbreed 
   zal goede aarde zijn. 
 
Seine, ôfsluten mei in sprutsen amen 



Muzyk  Giga presto uit sonata seconda in g-klein 
 (U.W. van Wassenaar, 1692-1766) 

 
------------------- 
De uitzendingen van Omrop Fryslân en de Wurkgroep 
Tsjerketsjinsten Fryslân worden zeer gewaardeerd. Dat 
weten we uit de vele reacties uit binnen- en buitenland.  
 
In het jaar 2021 gaan de uitzendingen door, iedere maand 
vanuit een andere kerk: de “Tsjerke fan de Moanne”. 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 bankrekeningnummer van de 
Wurkgroep Tsjerketsjinsten  Fryslân met leden van de bij 
de Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen, 
alsmede de Stifting Krúspunt is:   
 
IBAN: NL15 RABO0373744471 t.n.v. Raad van Kerken 
Fryslân. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en 
suggesties kunt u terecht bij de wurkgroep:  
 
Emailadres: tsjerkestsjinstenfrl@gmail.com. 
 
Meer informatie over de Wurkgroep Tsjerketsjinsten 
Fryslân is te vinden op: www.raadvankerken.fryslan.nl 

mailto:tsjerkestsjinstenfrl@gmail.com

