
Wolkom by de tsjinst yn

de Sint Martinustsjerke

te Wurdum op 22 maaie

Hillige Titus Brandsma

soan fan Fryslân



Ek dizze snein wurde der 
ûnder de tsjinst foto’s makke 
foar de sneins-deiboeken en 
foar ús webside: 
www.kerkinwirdum.com

As jo net wolle dat der foto’s 
fan jo pleatst wurde, jou dit 
dan nei de tsjinst troch oan 
de fotograaf as de âlderling 
fan tsjinst.



Wolkom en meidielings

Iepeningsliet: “Yn ‘e mannichte fan lûden” - 283: 1, 2 en 3



Liet 283: 1, 2 en 3



Liet 283: 1, 2 en 3



Liet 283: 1, 2 en 3



Bemoediging:

F. Us helper is de Heare
dy’t himel en ierde makke hat

G.     dy’t trou hâldt yn ivichheid
en net loslit it wurk fan syn hannen.

Wy binne stil foar God



F. Ivige God,
no’t wy hjir by elkoar kaam binne
om te skûljen by jo en by elkoar
fiele wy ús ferbûn
mei de ierde en mei al har minsken.

G. Wy freegje jo:
meitsje ús iepen en ûntfanklik,
dat wy romte fine
foar Jo, foar ússels en foar elkoar.
Amen.

Liet: “Yn ‘e mannichte fan lûden” - 283: 4 en 5



Liet 283: 4 en 5



Liet 283: 4 en 5



Ta ynlieding op dizze snein

Liet: “Nada te turbe” - 900 
“Lit neat dy deare”





Spaans
Frysk

Liet 900: 1



Liet 900: 1



Lêzing: Titus Brandsma út ‘Foarwird by it Sneinsmissael’

Graech wol ik mei in inkeld wird dit Sneinsmissael ynliede.

Ik wit, det net alle Friezen waerm wierne for it plan, dit 
missael út to jaen. Mei des to mear klam doar ik sizze, det ik 
dêr tige bliid mei bin en de útjefte fen dit Sneinsmissael in 
greate oanwinst achtsje for ús Roomske libben.

Dit tsjerkeboek scil mear goed dwaen, as follen tinke. lt scil ús 
bidden djipper en ynliker meitsje, hwet sizze wol, det it ús 
tichter bringe scil by Us Ljeaven Hear. En dêr moat it dochs 
hinne.

Wy binne it Frysk bidden net wend en wy fiele it net as in 
gemis, det wy net oars as yn it Nederlânsk bidde. Wy miene, 
it wol misse to kinnen en binne heel tofreden mei ús biwende
gebeden. Sa giet it ek mei it preekjen yn tsjerke, mei it 



Spaans
Frysk

Liet 900: 1



Liet 900: 1



Lêzing út Iepenbiering 7: 9-12

Dêrnei ferskynde foar myn eagen in grutte smite folk, dy’t net ien telle koe, 
út alle folken, stammen, naasjes fan alderhanne taal – dy stienen foar de 
troane en foar it Laam, mei wite klean oan en mei palmtûken yn ’e hân, en 
dy rôpen lûd: ‘It heil komt fan ús God, dy’t op ’e troane sit en fan it Laam.’

Alle ingels stienen om ’e troane hinne en om de âldsten en de fjouwer 
libbene wêzens en hja foelen foar de troane mei it gesicht op ’e grûn en 
ferearen God mei dizze wurden: ‘Wiswier, de lof, de hearlikheid, de 
wysheid, de tanksizzing, de eare en de macht en de krêft komme ús God ta 
yn alle ivichheid. Amen.’

Liet: “Jo komt de lof ta” - 339a



Liet 339a



Preek : Soan fan Fryslân

Stilte

Muzyk





Titus Brandsma



Liet: “O Jezus, as myn each Jo sjocht” - Titus Brandsma



O       Je - zus,     as     myn each Jo      sjocht,

dan   tilt    myn hert     fan     leaf- de_en nocht,

en   ‘k wit     jo     her  – te      ta      my dreaun

as      ta         in     neie___en     sib - be freon.



2. Al freget dat yn leed mear moed,
och, alle lijen is my goed,
omdat ik sa, oan Jo allyk, 
it paad begean mei nei jo Ryk.

3. Ik fiel my lokkich yn myn lot,
in útferkarde, in bern fan God.
Gjin lijen kin my deare no, 
want ik bin ien en mien mei Jo.

4. Sa’t ik hjir lykme’ allinne,_o Hear,
yn kjeld en iensumheid ferkear,
ha ‘k fan de minsken gjin ferlet,
de stilte hjir benearet net. 

5. Want Jo, Hear, binne hjir by my.
Ik wie Jo nea sa tichteby.
Bliuw by my Jezus, nacht en dei,
Jo meitsje alles goed dêrmei.



Meidielings

Kollektes
1: Missionair werk
2: Kerkelijk werk

Gebeden,
ôfsletten mei it Us Heit (tekst: Us Heit fan 1933)



Us Heit, dy’t yn de himelen binne, 
Jins namme wirde hillige;
Jins keninkryk komme;
Jins wollen barre 
allyk yn ’e himel, sa ek op ierde;
jow ús hjoed ús deistich brea;
en forjow ús ús skilden, 
allyk ek wy forjowe ús skildners;
en lied ús net yn forsiking, 
mar forlos ús fen ’e kweade; 
hwent Jowes is it keninkryk 
en de krêft 
en de hearlikheit
oant yn ivichheit. 
Amen.



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Slotliet: 728: 1, 2 en 3



Zegen

A: driemaal gezongen AMEN



Fryslân, der 't myn mem my widze

Fryslân, der 't myn mem my widze,
der 't as bern ik boarte ha,

der 't 'k myn earste wurden útre,
fan gjin lânsdou hâld ik sa!

Fryslân hâld dyn taal yn eare.
Fryslân hâld dyn flagge heech.

Fryslân, mei dyn eigen moaiens,
dat my wille joech en nocht.
Mei in taal tol swiete lûden,

der ik 't leafst yn prate mocht.
Fryslân hâld dyn taal yn eare.
Fryslân hâld dyn flagge heech.

Fryslân mei dyn eigen brûkmen,
lyts en leech troch frjemdling lein,
mar dochs great yn folle dingen,
Fryslân 'k bliuw dy trou ta d' ein.

Fryslân hâld dyn taal yn eare.
Fryslân hâld dyn flagge heech.

Dr. Titus Brandsma O.Carm. ( Bew.KFS)


