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Uutleg bie de têkenienge. 

 

Het thema is dit keêr: ” ‘Erders ‘ezocht” 

Dì bin slechte en goeie ‘erders. Jezus is de goeie ‘erder. Ie wor dikkels  

of’ebeeld as een schaep’erder. Toch bin d’r nog eêl vee are symbolen, die 

a gebruukt worre om Christus as symbool weer te geven. Op de voorkant 

è ‘k d’r een paer ‘etêkend. Me zie de druve, het graen, de duve en de vis. 

 

Jopie Minnaard. 

 



 3 

 

Liturgie Ellesdiek  20 september 2015 
 

Thema: “’Erders ‘ezocht” 

 

Urgelmeziek  (Ab Faase)  

 

Welkom  (Fetsje Bouman) 

 

(me gae stae) 

 

Zienge   Lied 81 NLB vers 1 en 4 

 

1.Jubel voe d’n Eêr, 

Ie za ôns bewaere! 

Ziengt aol tot Zien eêr, 

wan Ie maekt ôns vrie. 

Ie is dichtebie 

en Ie wil ôns spaere. 

 

 

4.God ei ôns beloofd 

wonderlijke diengen. 

Aol wie Um geloôft 

eêl de wèreld rond, 

za mie art en mond 

vrolijk voe z’n zienge. 
 

Durpelgebed  (Wim de Koeijer) 

 
 (me gae zitte) 

 

Fluitspel  Preludio uit Sonata a-Moll van Arcangelo Corelli 

   (Reina de Koeijer) 
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Lezieng  Ezechiël 34:1 – 8 (Rie van Kleunen) 

 

Fluitspel Siciliana en Allegro in F major, opus 1 no. 11 van 

G.F. Händel 

 

Lezieng  Johannes 10:1 – 10  

 

Zienge   Lied 23c NLB vers 1, 2 en 5 

 

     

1. Mien God, mien ‘erder zurgt voe mien, 

brieng mien nì d’overkant; 

dì rust ‘k an een stille stroôm 

in het beloofde land. 

 

2. Ie geef mien ziel’ wee nieuwe kracht, 

lit mien z’n wegen gae, 

de weg van zien gerechtig’eid, 

toet êre van zien naem. 

 

5. Joe trouw en goed’ eid volge me,                                                                                      

joe liefde elken dag;       

weune za ik in Gods uus      

zò lank a ‘k leve mag. 

 

Overdienkieng 

 

Urgelspel  
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Zienge   Lied 653 NLB vers 1, 6 en 7 

 

  1. Joe kenne, dat bepael mien leven, 

die aoltied nae ons omme ziet 

zô lang’ ons ‘t leven is gegeve 

de aerde en de aerdse tied. 

O Christus, die vo ons ‘t begin 

en ‘t einde is, der wèreld zin. 

 

6. Jie wil vo ons een ‘erder weze 

 as schaepen ôre m’n bie Joe. 

 Wàe Jie ons briengt is ‘t goed te leven. 

 Jie gae ons vo, m’n volge Joe. 

 Wie bie Joe bluuft en nae Joe kiekt 

 verdwaelt in deze wèreld nie. 

 

7. Jie Christus, ons van God gegeve, 

bepaelt ons kommen en ons gaen, 

De wegt, de waer’eid en het leven 

Jie bin de zin van ons bestaen. 

Vervul van dit geheimenis 

Joe kerk’, die in de wèreld is. 

    

 

Voorbeden  (Corry Verburg)  
    

Acclamatie 
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Ônze Vaoder  Ônze Vaoder in den emel 

   laèt joe naem vereêrd worre, 

   laèt joe keunikriek komme 

   laèt wat a jie wil gebeure, 

   op aerde, net as in den emel. 

   Geef ôns vandaege 't broôd dat a me nôdig è, 

   en vergeef ôns ônze schuld, 

   net as ôns ok an are mènsen d'r schuld vergeve. 

   En stel ôns nie op de proef, 

   mae ouw aol 't slechte van ôns wig. 

   Wan joe keunikriek, 

   en de kracht en de pracht, 

   is eêuwig voe eêuwig. 

   Amen 

 

Fluitspel  Sarabande en rigaudon uit Rodrigosuite  

van G.F. Händel 

 

Collectes D’n eêsten is voe Stichting Netherlands Sri Lanka 

en d’n  twidden voe de onkosten van de 

bieeênkomst.  

In juni was de opbriengst voe  Focus 2        

156,97 euro en voe de onkosten 129,81  euro 
 

(me gae stae) 

 

Zienge   Lied 313 NLB vers 1, 2 en 4 

 

  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. 
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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. 

 

4. Wien a op ‘t Woord vertrouwe 

dat uutgieng uut Gods mond, 

die kunne veilig bouwe: 

d’r uus ei vaste grond. 

Et Woord van God maekt vrie 

van dienst an vremde machten; 

in ‘t Woord ‘erkenne ôns 

Gods plannen en gedachten. 

Zien  riek is dichtebie! 

 

 

Zegenbede  
 

(me gae zitte) 

 

Slotwoord 

 

De bieeênkomst is binnenkort te beluusteren via www.ellesdiek.nl    

onder het kopje Oecumene. 

 
Volgende bieeênkomst is zondag 17 oktober  mie een overdienkieng deur 

Hannie Oele en mie medewerkieng van het mannenkwartet  

Mie z’n vieren. Thema “Voe oôgen”. 

 

 

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

 
 

 

zondag 27 sept. Jonge talenten: Vera Koster mie studiegenoten 

14.30 uur verzurge een liedprogramma mie vee herkennieng 

en van groate klasse. Toegank 8 euro. 

 

zitterdag 3 okt. Open mirreg voe de tentoanstellege mie  

13.30 - 16.00 uur   werken van Margot Bierens. 

 

zondag 4 okt.  De Ierse groep Slan in afwisselieng mie 

14.30 uur  Champagne & Wine (Theo de Koning,  

   Gait Klein-Kromhof en Karin de Kock). 

   Ze spele Amerikaanse folk. Toegank 8 euro. ®  

 

vriedag 9 okt.  Finale verhalenwedstrijd georganiseerd deur 

19.30 uur  De Zeêuwse Taele/SCEZ. Toegank gratis. 

 

 

zitterdag 17 okt. Open mirreg voe de tentoanstellege mie  

13.30 - 16.00 uur   werken van Margot Bierens. 

 

zondag 18 okt. Oecumenische bieeênkomst. 

14.30 uur  Overdienkieng deur Hannie Oele. 

   Thema “Voe oôgen”. 

Zang deur mannenkwartet Mie z’n vieren. 

 

zitterdag 24 okt. “Van toen en van noe”. Gezellige mirreg mie 

14.30 uur  muziek en verhalen.  

   Presentatie van het boekje ‘Kwa, zei bure’ 

   van Jopie en Jan Minnaard. 

   Toegank gratis. ® 

 

   


