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                   PROTESTANTSkE GEMEENTE 

           Wurdum Fr e.o.  
    Snein, 23 septimber 2018 – 09.30 uur 

   ’t Goede is sterker as ‘t kweade 
 

 
Opstapke 
Dizze earetsjinst stiet yn it teken fan it Fryske 
tsjerkeliet. En fan it ôfskied fan Hendrik van der 
Meer, de ferpersoanliking fan it stribjen om nije 

Fryske lieten as eigen taal 
mear yngong fine te litten yn 
de earetsjinsten. Hy is de 
oprjochter en dirigint fan it 
Kwartettekoar, dat sûnt 2006 
op boartlike wize 

eigentiidske liturgy yn de tsjerken bringt. No 80 
jier jong, fynt Hendrik van der Meer it tiid 
wurden om it stokje oer te dragen. 
Dát Kwartettekoar fersoarget fan ‘e moarn de 
liturgy, dy’t  opboud is om i tema: “t Goede is 
sterker as ’t kweade” hinne.   

 
De tsjinst 

Nei ‘t elkenien wolkom hjitten is, sjonge we mei 
elkoar as iepeningsliet:  

Yn dit hûs mei hannen boud, 
kâlde stien dy’t waarmte jout, 
 
falt in ljochtstriel troch de glêzen 
oer de wurden dy’t wy lêze. 

 
Ds. Wiebrig de Boer sprekt de 
bemoediging en groet út, wêrnei’t it koar sjongt: 

Wy ferwachtsje fan de Iene ús help. 
De skepper fan himel en fan ierde, 

   dat Er omsjocht nei it wurk fan syn hân, 
sadat wy wer libje mei hert en siel. 
Wol ús, Hear, fan jo 
leafde jaan,  
de misnken ta heil.  
 

Yn de tsjinst folgje wy 
fierder it liturgyboekje – 
Hendrik van der Meer 
praat de teksten fan de lieten oan elkoar. 
Ferskate lieten kinne troch elkenien meisongen 
wurde, in teken dat it wurk fan it Kwartettekoar de 

ôfrûne jierren grif 
fertuten dien hat. 
Bekende en minder 
bekende lieten folgje 
elkoar op. Lykas “De 

beammen dy groeie”, 
“Nim my sa ’t ik bin”, 
“In mins wurdt op ‘e 
ierde set” en 
 “Gods wurd is ús in 
lampe.”  
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De bern wurde ek ynskeakele. Se hawwe yn de 
Fikarij mei in lid fan it koar it ferske “Wat in 
gelok” ynstudearre, 

Gebeden, kollekte, seine en slotliet 
De foargonger giet 
foar yn de foar- en 
dankgebeden. Dy 
wurde ôfsletten mei it 
mei elkoar sjongen 
fan:   

 
God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 
ensfh. 

 
Kollektearre wurdt foar (1) diakonij en (2) 

tsjerklik wurk. 
 
Oanslutend sjonge we: 
“Ien swel makket 
simmer.”  
 
 
 

 

Hjirnei ûntfange we Gods seine mei 

 
Mei it 
slotliet “De 
frede fan 
‘e greiden 
wês oer dy, de frede 
fan mar en lân,” wurdt 
dizze bysûndere tsjinst 
ôfsletten:   
 
Tank 
Nei’t elkenien noch even sitten 

gien is, 
sprekt 
Linda 
Jongbloed de 
fuortgeande dirigint 
Hendrik van der Meer ta. 
Hja memorearret har 
dielname oan it 
begjinnende 
Kwartettekoar en disket in 
pear foarfallen op út dat 

ferline. Hja betanket Van 
der Meer foar syn 
jierrenlange krewearjen 
foar it Fryske tsjerkeliet 
en winsket him alle goed 
ta foar de takomst.  
It wurdt ûnderstreke mei it 
oerhannigjen fan in 
prachtich boeket 
blommen. 
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In Irish blessing 
It koar stelt him op lâns it gongpaad en sjongt 
wilens in Iersk seineliet: 

Dat it paad op dy takomt 
en de wyn de goede kant útwaait, 
dat de sinne blier dyn antlit beskynt 
de rein dyn lannen myld bedript. 
En oant wy elkoar wer moetsje, 
oant wy elkoar wer moetsje meist 
burgen wêze yn de palm fan Gods hân. 
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