
Orde voor de kerkdienst op zondag 8 mei 2022  
in de Gasthuiskerk van Bolsward 
Voorganger: ds. Jur Majoor 
Ouderling van dienst: Mevr. Spijksma-Algra 
Diaken van dienst: Hendrik Bijma, Leo Breeuwsma en Tineke van der Veen 
Organist: Pe Vellinga 
Koster: Jeen Postma 
Kindernevendienst 
Beamer: Leon van Gasteren 
Camera: Chris Jongstra  
De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie en de tweede is voor de Kerk  
De deurcollecte is bestemd voor Noodhulp KiA Nigeria 
Thema: De mensen met de witte gewaden 
 
Zingen voor de dienst Lied 657 : 1 en 4 
 
1. Zolang wij ademhalen  
    schept Gij in ons de kracht  
    om zingend te vertalen  
    waartoe wij zijn gedacht:  
    elkaar zijn wij gegeven  
    tot kleur en samenklank.  
    De lofzang om het leven  
    geeft stem aan onze dank.  
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen  
    door vleugels van de hoop.  
    Het stijgt de angst te boven  
    om leven dat verloopt.  
    Het zingt van vergezichten,  
    het ademt van uw Geest.  
    In ons gezang mag lichten  
    het komend bruiloftsfeest. 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen lied 601 : 1, 2 en 3 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen 



zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Huub Oosterhuis 
 
Stil gebed, Belofte en Groet 
 
Drempelgebed 
 
We zingen met de kinderen mee: God kent jou 
https://www.youtube.com/watch?v=XTcCzYOHQ-g&list=RDXTcCzYOHQ-
g&start_radio=1&t=16 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed om de Heilige Geest bij het lezen en leven uit de bijbel  

Bijbellezing Openbaring 7 : 9 – 17 
 

9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle 
landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in 
hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding 
komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om 
de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de 



troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank 
en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 

13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar 
komen ze vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: 
‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun 
kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15Daarom staan ze voor Gods troon 
en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit 
zal bij hen wonen. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon 
zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17Want het lam midden voor 
de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God 
zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 
 
Lied ‘Ik zal er zijn’ door Sela met Kinga Bán †   
 
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 
 
Overdenking 
 
Zingen lied 726 : 1 en 3 
 

 
 



 
De geloofsbelijdenis met een  
tekst van Michaël Steehouder 
 
In God geloven wij, 
die leven geeft aan mensen, 
die ons koestert als zijn kinderen, 
en die er zijn zal, al onze dagen. 
        
In Jezus van Nazareth geloven wij, 
in wie God zichtbaar is geworden: 
mens, onder de mensen geboren, 
voor mensen geleefd en gestorven. 
- die sterker was dan de dood, 
want Hij is opgestaan tot leven, 
en Hij blijft bewaard onder ons: 
een naam die niet wordt uitgewist. 
 
In Gods Geest geloven wij, 
die leven blaast in mensen, 
die rondgaat als een storm, 
en die ons in beweging zet, 
die ons roept tot recht en vrede, 
om te helen wat gebroken is, 
om te troosten wie te lijden heeft, 
hoop te bieden aan wie vertwijfeld is, 
die mensen samenbrengt in liefde, 



die haar gaven geeft aan ieder 
om daarmee allen van dienst te zijn 
- Gods Geest van liefde en kracht. 
In de kerkgemeenschap geloven wij, 
het lichaam van de Heer, 
geroepen om zijn gestalte te worden 
en deze wereld van dienst te zijn. 
In het leven geloven wij, 
dat sterker is dan de dood - 
en dat wij niet zullen vallen, 
want God bewaart ons in zijn hand.  
Amen. 
 
De kinderen komen terug  
 
Zingen : ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
               1 X samen daarna in canon 
 
‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Tankje, foarbea, stil gebed en as Ús Heit sjonge wy 
 

 
 
 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. 
 
De collecten worden gehouden bij de uitgang 
De bestemmingen worden op de beamer getoond 
 
Slotlied 
 

 
 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 



 
Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Wegzending en Zegen                                                             
 
 
 
 
 
 


