
Liturgie 

voor de dienst op zondag 21 februari 2021 waarin 

ds. Peter Pit  
als herder en leraar wordt verbonden aan de 

Protestantse Gemeente te Ryptsjerk



MET MEDEWERKING VAN

Voorgangers
ds. Dorette van Houten en ds. Peter Pit

Ouderling van dienst
Griet Postma

Diaken en voorzitter kerkenraad 
Anja de Jong

Zangers (via video) 
Marcel en Lydia Zimmer-Pit

Lourens en Douwine Boomsma-Reitsma
Rein Smilde

Organist 
Folkje Koster

Muzikale bijdrage (via video) 
Marrit, Sybrich (en video door Amarins) Stielstra

Lectoren (via video)
ds. Albert Roodenburg,

Trea Grau-Vredeveld, ds. Klaas Jelle Faber

Koster 
Gosse van der Weg

Bloemstuk 
Jelly Kolkman

Techniek 
Gerrit Haakma

Beeld en geluid 
Rutger van der Hout

 Bijdragen voor de gebeden
Els Kolleman, Wieke de Vries, Jelly Kolkman, Femmie van der Zee, 

Anja de Jong, Jan van der Kooi en Jan Pieter van der Velde

Voorbereidingsgroep 
Douwine Reitsma, Gerrit Haakma, Anja de Jong en ds. Peter Pit 



Orgelspel

Welkom en mededelingen – door ouderling Griet Postma

Orgelspel ‘In Christus is noch west noch oost' Liedboek 969 
met foto's gemeenteleden, familie en vrienden

Liet Psalm 91a:1 (út it Frysk Lieteboek) – door Douwine, Lourens en Folkje

Wa’t yn it skaad fan God ferkeare,
Zij die in de schaduw van God mogen wonen

sille net stjerre yn ‘e dea.
zullen niet sterven in de dood.

Wa’t wenplak sykje by de Heare
Zij die een woonplaats zoeken bij de Heer –

fine dêr frede as har brea.
vinden daar vrede als hun brood.

God leit syn wjukken fan genede
God legt zijn vleugels van genade

beskermjend om syn leave bern
beschermend om zijn lieve kinderen

en Hy ferlost har fan it kweade,
en Hij verlost hen van het kwade,

sa sille hja ’t gelok aanst sjen.
zo zullen zij het geluk straks zien.

Bemoediging en groet

Kyriegebed

BEVESTIGING

Getuigenis – door de ouderling Griet Postma

Als gemeente zijn wij allemaal mensen van God.
Dat betekent dat wij allen
– vrouwen en mannen, kinderen, jongeren en volwassenen –
geroepen zijn om God te dienen,
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naar elkaar om te zien
en de aarde bewoonbaar te houden.
Ieder van ons heeft dan ook talenten gekregen,
om die te gebruiken tot eer van God en tot geluk van mensen.

Ds. Peter Pit, u bent door deze gemeente gevraagd
om voorganger in haar midden te zijn
en uw talenten daarvoor in te zetten.
In die vraag van de gemeente
heeft u de roep van God-zelf herkend.
We zijn blij dat u ons wilt helpen
om iets waar te maken 
van Gods doel met zijn kerk in de wereld.
Niet om ons als gemeente onze taak uit handen te nemen,
maar om samen onze dienst
aan God, aan elkaar en in de wereld te vervullen.  

 
Vragen – door de bevestigende predikant Dorette van Houten

Ds. Peter Pit gaat staan

Peter Pit, 
deze gemeente heeft het vertrouwen in jou uitgesproken 
en jou gevraagd – om op jouw eigen wijze –
voorganger in haar midden te zijn,
haar te dienen met de gaven die jij gekregen hebt
en om samen op weg te gaan
met diakenen en ouderlingen, met jong en oud,
met hen die hun werk verzetten in stilte, achter de schermen,
met allen die huisgenoot zijn, gelovigen, zoekers,
met allen die ons voorgingen 
op de weg van het geloof – de eeuwen door –
en met al die mensen die dienst doen op Gods goede aarde.

Peter Pit, omgeven door God en zijn gemeente wil ik je vragen:
Gehoor te geven aan de Stem,
die eens Abraham en Sara riep, 
Mozes en Ruth, Debora en Elia,
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Martha en Maria en Johannes 
en onze Heer Jezus,
en die ook deze gemeente geroepen heeft  
om – zoekend en tastend – op weg te gaan
naar het land van belofte
waar vrede en recht elkaar zullen kussen
en God zal zijn: alles in allen.

Nabij mensen te zijn, 
die gebukt gaan in kwade dagen
blij te zijn met hen, 
die zich verheugen in goede dagen
gevoelig te zijn 
voor alles wat er in de samenleving gebeurt.
en geheim te houden 
wat jou in vertrouwen wordt verteld.
Bedacht te zijn op de Geest, 
die waait in dit huis en in onze wereld, 
waarheen Zij maar wil
en die Zich laat tegenkomen 
op onverwachte plaatsen en niet vermoede momenten.
En zo je ambt te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.

Wil je dat doen in woestijnen van twijfel
en op bergen vol uitzicht
met aandacht, trouw en fantasie, 
humor en inzicht, met hart en ziel?
Wat is daarop je antwoord?
Dominee: Ja, dat beloof ik.

Vragen aan de gemeente
De aanwezigen gaan staan

Gemeenteleden hier aanwezig
en die thuis meekijken,
nu ds. Peter Pit het werk in jullie gemeente wil aanvaarden,
vraag ik jullie:
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Willen jullie samen met hem luisteren naar Gods stem, 
op weg gaan, Jezus achterna
en door zijn Geest 'ja' zeggen
tegen het leven met God en mensen,
gericht op Gods toekomst en Koninkrijk?
En beloven jullie hem te dragen en te steunen
in woord en daad,
in gedachten en gebeden.

Gemeente, wat is daarop jullie antwoord?
Gemeente (zachtjes): Ja, dat beloven wij.

Allen gaan zitten

Lied 'Mijn hulp is van U Heer’ (Psalm 121) – geschreven en uitgevoerd door 
Marcel en Lydia

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer 
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn beschermer die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd 
bewaart heel mijn leven: 
mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid

Mijn hulp is van U, Heer.
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Verbintenis en gebed
Ds. Peter Pit gaat staan

Laten wij bidden tot de Eeuwige
in verbondenheid met heel de kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan hem
die Hij geroepen heeft als herder en leraar
van deze gemeente:

De Eeuwige God, die door zijn Geest
jou naar deze plaats heeft geleid,
verbinde jou aan deze gemeente
en geve jou genade, liefde en vrede
dat je hier trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.
Allen (zachtjes): Amen.

Overhandiging van de stola
De diaken legt de rode stola op de avondmaalstafel neer en zegt:

Ds. Pit, draag deze stola als teken 
dat de Geest van God u zal omhullen.

De diaken gaat weer zitten. Vanwege de huidige omstandigheden pakt 
de bevestigde predikant de stola zelf op en doet die om.

Lied 'Heer, raak mij aan met uw adem' Liedboek 695 – door Douwine, Lourens 
en Folkje

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
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Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Inleiding op schriftlezingen en preken

Eerste briefje ‘Wijsheid'

   Schriftlezing 1 Koningen 3:5-15a NBV – door ds. Albert Roodenburg,
      Hofstad Apeldoorn

5 Die nacht verscheen de HEER hem [Salomo] daar in een 
droom. 'Vraag wat je wilt,' zei God, 'ik zal het je geven.' 6 

Salomo antwoordde: 'U bent uw dienaar, mijn vader David, 
altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en 
steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote 
gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon 
zit. 7 U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader 
David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb 
geen ervaring. 8 Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te 
leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. 9 Schenk uw 
dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen 
en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe 
zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van 
u?' 10 Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, 11 en hij 
zei tegen hem: 'Omdat je hierom vraagt - niet om een lang leven 
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of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het 
vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en 
onrecht - 12 zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en 
onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en 
na jou overtreft. 13 Ook waar je niet om gevraagd hebt zal ik je 
geven: zo veel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning 
je tijdens je leven zal evenaren. 14 En als je mij gehoorzaamt en je 
houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David 
dat deed, zal ik je een lang leven schenken.' 15 Toen Salomo 
wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. 

Preek 1 'Wijsheid'

Muziek ‘Winter’ uit ’De vier seizoenen’ van Antonio Vivaldi – uitgevoerd 
door Marrit en Sybrich - opgenomen door Amarins - Stielstra.

TWEEDE BRIEFJE 'VOLHARDING'

  Schriftlezing Marcus 1:12-15 NBV – door Trea Grau-Vredeveld

12 Meteen daarna dreef de Geest hem [Jezus] de woestijn in. 13 

Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de 
proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, 
en engelen zorgden voor hem.
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar 
Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was 
wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

Preek 2 'Volharding'

Orgelspel ‘Een mens te zijn op aarde’ Liedboek 538

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden, die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden, die ’t ons heeft voorgedaan. 

  7



Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn

geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

   Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,

de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.  

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden, die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan

dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

DERDE BRIEFJE 'TROUW'

   Schriftlezing Matteüs 25:14-30 NBV – door ds. Klaas Jelle Faber, Wolvega

14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren 
bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 

Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog 
een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. 
Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om 
er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 

Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen 
er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het 
geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 
19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg 
hun rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam 
naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de 
woorden: "Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, 
alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend." 21 Zijn heer zei 
tegen hem: "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare 
dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van 
een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees 
welkom bij het feestmaal van je heer." 22 Ook degene die twee 
talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: "Heer, u hebt 
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mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee 
talent bij verdiend." 23 Zijn heer zei tegen hem: "Voortreffelijk, je 
bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar 
was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer 
aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." 24 Nu 
kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, 
hij zei: "Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar 
u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit 
angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u 
het terug." 26 Zijn heer antwoordde hem: "Je bent een slechte, 
laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en 
oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank 
in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal 
met rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af 
en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal 
nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, 
hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die 
nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar 
men jammert en knarsetandt.”

 Preek 3 'Trouw'

Lied ‘God van iedereen’ – geschreven en uitgevoerd door Marcel en Lydia

Ieder mens op aarde – in z’n eigen vaderland
zij die moesten vluchten – allochtoon en immigrant 
Christen, jood en moslim – hindoe en boeddhist 
mensen zonder godsdienst – humanist en atheïst
Mensen met carrière – een zorgeloos bestaan
en al de werkelozen – zonder uitzicht op een baan 
Zij die niets mankeren – geen gebrek en kerngezond 
en zij met een beperking – ernstig ziek of diep verwond

Refrein
Er is niemand hier op aarde zonder fouten, zelfs niet één. 
Ieder mens heeft liefde nodig. God is liefde, Hij alleen.
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Mensen die getrouwd zijn – heel gelukkig met elkaar
Zij die zijn gescheiden – en weduwe en weduwnaar 
Ouders met hun kinderen – die samen door het leven gaan 
kinderen zonder ouders – en zij die er alleen voor staan
Sterren en idolen – roemrijk en alom bemind
de mens die is verstoten – nergens meer erkenning vindt 
Koningen en vorsten – de prins in zijn kasteel
de zwerver en verslaafde – de hoer in het bordeel

Refrein

Mannen en vrouwen – baby tot aan hoogbejaard 
Lesbiennes, homo’s – door een ander niet aanvaard 
Mensen die correct zijn – zelfverzekerd en stabiel
Zij die zijn ontspoord – moordenaar en pedofiel

Refrein

Hij hield zoveel van de wereld dat Hij zijn Zoon gegeven heeft, 
zodat wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

God van iedereen – groot en klein, arm en rijk,
van sterken en van zwakken – bij Hem is iedereen gelijk.

Gebeden
Met bijdragen geschreven door Els Kolleman (dankgebed) en Wieke de 
Vries (vluchtelingen), Jelly Kolkman (Amnesty), Femmie van der Zee 
(jeugd in Nederland en Rusland), Jan Pieter van der Velde 
(samenleving en overheid), Anja de Jong (Ryptsjerk) en Jan van der 
Kooi (schepping).

Lied 'God zal je hoeden' en 'Gods grutte ûntferming' Liedboek 426 – door 
Rein en Folkje

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht.
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Gods grutte ûntferming, Kristus’ beskerming,
Geast fan ‘e himel, op dy betocht;
mei Gods ûntfermjen dy hielje en omearmje,
liede troch tsjusternis nei it ljocht.

Aandacht voor de collectedoelen

Kerk U kunt meebouwen aan onze gemeente door uw bijdrage 
te storten op NL92 RABO 0362 7006 05 t.n.v. Protestantse 
gemeente Ryptsjerk.

Diaconie Kerk in Actie Moldavië – ‘Kerk helpt kwetsbare 
mensen.’ Door de economische situatie in Moldavië zien veel 
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in 
het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de 
samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar 
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen 
stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame 
en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die 
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal 
terecht kunnen. U kunt uw gift overmaken naar NL98 RABO 
0362 7062 20 t.n.v. Diaconie PKN Ryptsjerk o.v.v. "Moldavië".

Lied ‘In de bloembol is de krokus’ Liedboek 982  – door Douwine, Lourens en 
Folkje

      In de bloembol is de krokus,
      in de pit de appelboom,
      in de pop huist een belofte: 
      vlinders fladderen straks rond. 
      In de koude van de winter     Elke stilte kent zijn zingen,
      groeit de lente ondergronds,     zoekt een woord en melodie,
      nog verborgen tot het uitkomt,     ieder duister wacht een morgen
      God ziet naar de schepping om.     in dat licht is alles nieuw. 

    Het verleden bergt de toekomst, 
    wat die brengt, je weet het niet,

        nog verborgen tot het uitkomt, 
          God alleen herschept en ziet.
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In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd.

Zegen 
Vertaling van ‘A Clare Benediction’ van John Rutter

Dat de Heer zijn genade aan u betoont,
dat het licht van zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen
en in de hemel zijn aangezicht zal zien.
Allen (zachtjes): Amen.

Beelden uit Ryptsjerk en lied ‘A Clare Benediction’ van John Rutter – 
uitgevoerd door City of London Sinfonia en de Cambridge Singers o.l.v. de 
componist

May the Lord show his mercy upon you;
May the light of his presence be your guide:

May he guard you and uphold you;
May his spirit be ever by your side.

When you sleep may his angels watch over you;
When you wake may he fill you with his grace:
May you love him and serve him all your days

Then in heaven may you see his face.
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Toespraak 
ds. Hille Vlasman

Consulent en voorzitter van de werkgemeenschap predikanten

Videoboodschap
ds. Albert Roodenburg

Slotwoord
ds. Peter Pit



Wapen van Ryptsjerk

Wegwijzer in Ryptsjerk
Tsjerke (kerk) Sportfjilden (sportvelden)

Skoalle (school)
de Einekoer (dorpshuis)


