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Uutleg bie de têkenienge. 

 

Het thema is:‘Een plasje waeter mie een paer èndjes’. 

Me motte opmerkzaem weze, op aollerlei gebied.  

Nie stae kieke, mè probere een aar bie te staen. Omzie nì mekare, da ’s 

belangriek. 

 

Jopie Minnaard. 
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Liturgie Ellesdiek  17 april 2016 

 

Thema:  Een plasje waeter mie een paer èndjes 

 

Urgelmuziek  (Bert Alderliesten)  

 

Welkom  (Jan Minnaard) 
 

(me gae stae) 

 

Zienge:  Psalm 122 vers 1 NLB 

 

   Van blieschap gae m’n art’ te keêr 

a mènsen zegge: kom, me gae, 

wees blie, riest op en doe ons nae. 

Gae mee nì ’t uus van oanzen Eêr! 

Jeruzalem, wir a ’k van ou - 

zò a je blienkt in ‘t licht, je bouw - 

nì joe toe loôpe oalle voeten. 

Vanuut de varte zie me joe, 

je foenkelt en je blienkt oans toe, 

zò zù me God in joe ontmoete. 

    

 

Durpelgebed  (Bas Rentmeester) 

 
 (me gae zitte) 

 

Padovana  Allegro uit Sonate C-Dur, A. Scarlatti 

 

Lezieng  Ezechiël 40:1 – 4 (Corrie de Baar) 
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Zienge   Gezang 326 vers 2 Liedboek voor de kerken 

 

   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. 

 

Padovana  Adagio uit Sonate C-Dur, A. Scarlatti 

 

Lezieng  Galaten 2:8 – 10  (Corry Verburg) 

 

Zienge   Gezang 326 vers 3 

 

    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! 

 

 

Overdienkieng 

 

Padovana  Wer nur den lieben Gott lässt walten,  

BWV 647, J.S. Bach 
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Zienge   Gezang 322 aolle verzen Liedboek voor de kerken 

  

                                    1. Oôr Jie ôns an! Me vouwe  ônze anden, 

  Kom  K ni  ôns  toe, neem  ônze  offeranden, 

                                        me  biede  ze Joe dankbaer an. 

 

 2. Joe’n oôg’ anschouwt ôns ier mie ônze schatten. 

                                      Weun Jie, die d’emel zelfs nie kan bevatte, 

                                       toch in een uus deur ôns ebouwd? 

 

                                  3. Jie ziet en oôrt wat a me wille spreke,  

                                    et is een taal die vol is mie gebreken,  

                                    een zwak en schaemel mènsewoord. 

 

                                  4. In stil ontzag bin ôns voe Joe getrede. 

Open je ‘n ôren voe ônze gebeden,  

waek mie je’n ôgen nacht en dag! 

 

                                 5. Jie spreekt ôns an, Jie ei ôns uutverkore: 

op deze plekke lit Jie joe woord ôre, 

ier bin Jie, want ier weun joe naem. 

 

                                 6.Geef antwoord, Eêr, noe a me saemen bidde, 

daal uut je’n oôgte neer, kom in ôns midden! 

In joe vergeving weune m’ ier.  

 

 

Voorbeden  (Marga van de Plasse) 

Oanze 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, 
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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 

 

Padovana  Lieto Godea, G. Gabriëli 

 

 

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

onkosten van de bieeênkomst.  

In maerte was de opbriengst voe Onyame 127,75 

euro en voe de onkosten  95,95 euro 

 
(me gae stae) 

 

Zienge   Anden ei je om te geven. 
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2  Oôgen ei je om te kieken of a niemand ermoe 

liedt 

En ‘n mond om wat te zeggen wir a d’ander moed 

van kriegt. 

Refrein: 

 

3  Schoeren ei je om te draegen, pien’en zurg van 

aolleman. 

En een art’ om te verdraegen da een aar ‘t wat beter 

kan. 

Refrein: 

 

4  Voeten ei je om te lôôpen, ni een êênzaem mens 

te gaen. 

       En een arte da bereid is open voe een aar te staen 

Refrein: 

 

5  Oôren ei je om te luust’ren nieen vredig mens 

z’n woord. 

En een arte om te glôôven, da dat bie Gods liefde 

ôôrt 

Refrein: 
 

Zegenbede   
(me gae zitte) 

 

Slotwoord   

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

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

Zondag 24 april is er in ’t Kerkje van Ellesdiek een concert van Pelgrim 

Brass, een koperkwintet dat in zijn jonge bestaan al speelde op 

verschillende grote festivals. Dat onlangs een cd uitbracht waarvoor 

samengewerkt werd met Gerard van der Zijden, organist van de 

Pelgrimfatherskerk in Rotterdam. Het concert in ’t Kerkje geldt als de 

Zeeuwse presentatie van deze CD.   

Het kwintet zal dan ook voornamelijk werken van deze CD uitvoeren. 

Zowel klassiekers van o.a. Händel, Tchaikovsky en J.S. Bach, maar ook 

onbekende werken van bijvoorbeeld Marini, Imogen Heap en Secret 

Garden staan op het repertoire. Alle nummers zijn speciaal gearrangeerd 

door de musici zelf, waardoor het echt een eigen product is. Stefan Knuijt 

uit Nieuw- en St. Joosland en lid van de Marinierskapel is een van hen. 

Hij maakte eerder al naam als componist en solist op tuba.  Het ensemble 

belooft een spectaculair concert ten gehore te brengen. 

De middag begint om 14.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 8,- inclusief 

koffie met een ellesdiekje. Wie wil reserveren kan emailen naar 

reserveer@ellesdiek.nl of bellen naar 0113- 612681   

Aanvang 14.30 uur.   

 

Zitterdag 7 meie Openieng fototentoanstellege ‘Heden en Verleden’ 

mie foto’s van Johanna Minnaard.  

 Muzikale biedraege van violiste Marieke Brokamp. 

Aanvang 14.30 uur. Toegang vrie 

 

Zitterdag 21 meie Open mirreg voe de tentoanstellege van 

13.30 – 16.00 uur Johanna Minnaard 

 

 

Zondag 22 meie Oecumenische bieeênkomst 

14.30 uur  mie overdienkieng deur Ko Sent 

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

   Muzikale medewerkieng Kwintet Zeeuws Koper 

 


