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Uutleg bie de têkenienge. 

 

‘Ik è ’t ok mè van oare zegge’ 

 

Op de têkenienge zie me twì figuurtjes. D’n ênen vertelt het deur an d’n 

aren. 

In lied 305 zienge me: ‘maak de tongen los voorgoed!’ 

Het weiblommetje bloeit dikkels een eêl jaer. Zôdoende symboliseert dit 

blommetje het eêuwige leven. 

 

Jopie Minnaard. 
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Liturgie Ellesdiek  22 meie 2016 

 

Thema: ‘Ik è ‘t ok mè van oare zegge’ 

 

Urgelmuziek  (Ko de Visser) 

 

Welkom  (Corrie de Baar) 
 

(me gae stae) 

 

Zienge:   Lied 19 vers 1 en 3 

 

1. Den emel geef God eêr’, / ’t uutspansel keêr op 

keêr, 

ze spreke van Zien and. 

A zei den dag gin woord, / a ’t ochendlicht wee 

gloort, 

krieg t’n een gouwe rand. 

Nacht zeit et tegen nacht: / doenker ferweêle 

pracht, 

ik zie in joe Gods glorie! 

Ok zonder taal of mond / git et de wèreld rond, 

’t verhaal van Gods victorie. 

 

3.      Gods wet die is volmikt, / die mik je vrie, verkwikt:   

je ziele kom wee bie. 

Gods woorden die bin goed, / en aol die a ze doet 

wor as ’n kind zò blie. 

Wies’eid, ei God ‘ezeid, / is voe je wig ’eleid 

ze za je voeten richte.  

Gods woord dat is rechtuut, / en zuver Zien besluut, 

je ’n oôgen zù oplichte. 
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Durpelgebed  (Ko Sent) 

(me gae zitte) 

 

Kwintet Zeeuws Koper Vezzosette Ninfe  

Colne 

 

Lezieng  Handeliengen 17:16 – 34  

(Clasien Rooze en Jan Minnaard) 

 

Kwintet Zeeuws Koper Gabriels Oboe 

    Somebody Prayed 

 

Zienge   Lied 313 vers 1 en 2 NLB 

 

   1.Joe Woord is wies en rieke, 

dat is ôns oalles waerd. 

Mie niks te vergelieken, 

een groôte schat op aerd’. 

Voe onderweg een licht: 

me meuge ‘r op vertrouwe 

da ’t Woord ons pad verlicht,  

en da me zull’ anschouwe 

den Eêr’ Z’n angezicht. 

 

2.God opent ‘art en oôren, 

zò, da me in ‘t geloôf 

Zien stemme zullen oôre 

voe and’re stemmen doôf. 

Gods Woord zet mènsen an 

om zonder te mekeeren 

mie Um op pad te gaen, 

Zien groôte naem te eêren, 

te gaen achter Um an. 

 

Overdienkieng 
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Een stuitje stille weze 

 

Zienge   Lied 981 aolle verzen 

 

   1.Zòlank d’r mensen bin op aerde, 

zòlank a d’ aerde vruchten geeft, 

zòlank bin Jie ôns aoller Vaoder; 

me danke Joe voe aol dat leeft 

 

2.Zòlank a mensen woorden spreke, 

zòlank me voe mekaar bestae, 

zòlank za Jie ôns nie ontbreke: 

me danke Joe in Jezus naem. 

 

3.Jie voer de veugels in de bômen, 

Jie kleêdt de blommen op et land,  

o Eêr, Jie bin m’n onderkommen, 

mien leven draeg Jie in je’n and. 

 

4.Jie bin ôns licht, ôns eêuwig leven, 

Jie redt de wèreld van de doôd. 

Jie ei je Zeun’ an ôns egeve, 

zien lichaem is ôns levend broôd. 

 

5.Daèrom mò aolles Joe anbidde, 

joe liefde die ei ’t voort’ebrocht. 

Vaoder, Jiezelf bin in ôns midden.  

O Eêr, ôns bin van joe geslacht. 

 

Kwintet Zeeuws Koper Titanic 

    O give thanks 

 

Voorbeden  (Corry Verburg) 
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Acclamatie 

 
 

Onze Vaoder  Onze vaoder in d’n emel, 

laete me aol joe naem ôog ouwe. 

Da joe nieuwe wèreld mae mag komme. 

Da me op aerde doe wat a jie wil,  

net as a ‘t in d’n emel gebeurt. 

Geef ons vandaege ’t eten dat a me nôdig è. 

Reken ’t ons nie an a me fout gewist bin, 

dat doe ons ook nie bie mènsen die a ons wat 

misdaen è. 

Elp ons om nie tegen joe op te kommen. 

En laet ’t kwaed gin baos over ons weze. 

Wan jie eit ’t vò ’t zeggen, 

jie za baos weze in joe nieuwe wèreld 

Voo eêuwig en aoltied, 

Amen 

 

Collecte D’n eêsten is voe Onyame en de  twidden voe de 

onkosten van de bieeênkomst. 

In april was de opbriengst voe Onyame 158,47        

euro en voe ’t Kerkje 147,72  euro.  
    

Kwintet Zeeuws Koper  When she loved me 

    Procession  and praise  
(me gae stae) 

 

Zienge    NLB 305 aolle verzen 

 

1. Aol de eêre en de glorie 

voe Gods schitterende naem! 

Viert de vrede die a Um ier 

uutroept over ôns bestaen. 

Angezicht vol van licht 

zie mie liefde op ôns neer. 
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2. Aol de eêre en de glorie 

voe de Zeune, d’erfgenaem! 

As een wonder van ontfermieng 

geef t’n ôns een nieuwe naem. 

Licht uut licht – varr’gezicht –  

da me straelend mie joe gae. 

 

 

3. Aol de eêre en de glorie 

voe de Geêst, Gods levensgloed! 

Voe de vlamme, voe den aesem 

die a ôns vertrouwen voedt. 

Zunne! Bron! Diepste grond!  

Maek de tongen los voegoed! 

 

 

Zegen 

 
(me gae zitte) 

 

 

Slotwoord 

 

De bieeênkomst is laeter te beluusteren  op www.ellesdiek.nl onder de 

knop Oecumene. 

Ok kan je dì de liturgie bekieke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ellesdiek.nl/
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Wat a t’r de kommende tied te doen is in ’t Kerkje 

 

 

zitterdag 28 meie Open mirreg tentoanstellege  

13.30 – 16.00 uur Johanna Minnaard (Johanna aanwezig) 

 

zondag 12 juni Open mirreg tentoanstellege  

13.30 – 16.00 uur Johanna Minnaard. (Johanna aanwezig) 

 

zitterdag 18 juni Open mirreg tentoanstellege 

13.30 – 16.00 uur Johanna Minnaard 

 

zondag 19 juni Oecumenische bieeênkomst 

14.30 uur mie een overdiekieng deur Hannie Oele 

 en zang deur het mannenkwartet  

‘Mie z’n vieren’  

 

vriedag 24 juni Bel-Bellesdiek gì nie deur 

 

zondag 26 juni Leste open mirreg tentoanstellege 

13.30 – 16.00 uur Johanna Minnaard (Johanna aanwezig) 

 

 

 

 

 

 


