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ORDE VAN DE DIENST IN DIALECT 

15 mei 2022 

SLANGENBURGSE KERK 

veurganger:  dhr. Jan Leijenhorst 

an ’t örgel:   Sietse Strating 

 
 
Orgelspel 
 
Welkom (olderling van dienst) – moment van stilte 
 
Aanstaeken van de taofelkaerse an de Paoskaers  
 
Openingsleed: 216: 1, 2, 3 
 
1 Dit is ne morgen as ooit den aersten,  

Fluitende geetlings meldt het in koor. 
Dank veur het zingen, dank veur den morgen,  
beide ontspringt der ni’j an het waord. 

 
2 Dauw op de aerde, zonlecht van baoven,  

vochtige gaorden, geurig as to. 
Dank veur de vruchte, weiden en beume,  
al wel hier kuiert, zut: het is good. 

 
3 Dag van mien laeven, lecht veur mien’ ogen,  

 e           i     llen waor Eden lag. 
Dank uutgelaoten iederen morgen 
God veur zien’ schepping: ne ni’jen dag. 
 

Waorde dee an alles veuraf gaot 
 
V: Wi'j verwacht het in ons laeven van God, 
G: Hee hef ons hemel en aerde eschapen. 
V: Hee is ons trouw, al onze dagen 
G: Hee löt neet los het wark van Zienen hand. 
 
V: Goodgaon en vrae veur owleu, veur ons allemaole  

van God onzen Vader en van de Heer Jezus Christus. 
G: Amen. 
 
Leed 281: 1, 2 
 
1 Wi’j zeukt, Heer, hier ow angezicht, 

God, hol ow   g’ op ons ericht: 
Kyrie eleison. 

 

2 At mangs* den duuster’n ons verrast, 
Hol ons dan in  ww’ goodheid v   ’: 
Kyrie eleison. 
(*soms) 
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Kyriegebed 

 

Glorialeed: 281: 6-10 

 

6  De zonne straolt ow van ’  gezi   ’  
en zet ons laeven in ow lecht.  
Amen. Halleluja! 

 

7  I’j hebt ow waord gestand e   n’:  
wi’j bunt met Christus op e    n’.  
Amen. Halleluja! 

 

8  Hee geet ons veur, is ons veuruut. 
De schepping zunk zien’ bliedschap uut:  

 Amen. Halleluja!

9 Het leed, van wee-t bunt veur eg  n’  
ze   n  v n   g’   t zingen an:  
Amen. Halleluja! 

 

10 Vlam op in ons en spaor ons an!  
   e    z lle wi’j wieter gaon.  
Amen. Halleluja! 

 
’t Geet wel… (verhaaltje) 

Stille waen bi’j ’t losdoon van de Biebel 
 

Laezing (lector): Johannes 2: 1-12 

 

Op den darden dag worden der in Kana brulfte ehollen en Jezus zien moder was daor bi’j. 
Jezus en ziene leerlingen waren ok veur de brulfte eneugd. 
En to den wien betuun worden, zei Jezus zien moder teggen um: “Ze bunt deur den wien  en.” 
Jezus zei eur: “Men e wat geet dat mi’j en ow an? De tied is veur mi’j nog neet ek mmen.” 
Zien moder zei teggen de bedeners: “W   hee ow ok zeg, doot    .” 
Der stonnen daor zes stenen waterkruken veur ’t wassen, zoas de Judeeërs naor eur geleuf 
gewend bunt. Ieders met een inhold van twee of dree metreten. 
Jezus zei eur: “D  dee kruken vol met w  e .” 
En ze deden de kruken töt bovven an to vol. 
En hee zei eur: “S  e  der wat uut en breng dat naor den  e em niemei  e ”. Dat deden ze. 
To den ceremoniemeester preuven van het water dat wien eworden was – hee wist gaar neet 
waor dat vandan kwam, maor de bedeners dee-t water eschept hadden wisten dat wal – reep den 
ceremoniemeister den brudegom. 
Hee zei teggen um: “Ie e ene zet jo aerst den besten wien veur, en at ze an eschotten bunt, pas 
den minderen wien. Maor i’j  i’j hebt den besten wien veur no bew    .” 
Zo begon Jezus in Kana in Galilea tekenen te doon. En hee leet ziene glorie zeen. En ziene 
laerlingen geleuven in um.  
 
Leed: Waord dat ons opröp  
(melodie leed 601) 
 
1 Waord, dat ons opröp um te laeven, 

waord van den Heer, dat laeven gef. 
Lecht, dat Hee iedereen wil gevven, 
dén in het spoor van Jezus laeft. 
Dat waord wil lecht waen op de waege 
dee-t mensen gaot eur laeven lang. 
Dat waord kump slagmaols ons integgen, 
höld ons geleuven an de g ng’. 

2 Waord van den Heer, wi’j wilt het heuren  
met aorne, dee-t naor      e ’n staot.  
Wat der ok wieters mag gebeuren: 
waes I’j veur ons den wien en ’t brood. 
Zoda-w waer wieter könt met laeven.  
Met laeven, zo as I’j dat vraogt: 
gin laeven van um nummes gevven,  
mor laeven, dat den  n e ’n dreg. 
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3 Waord, dat ons opröp echt te laeven,  
waord van den Heer, dat laeven is.  
Maerkleurig lecht, wil ons umgevven,  
dan krig ons laeven baeter zicht.  
Maerstemmig waord, wi’j wilt het heuren,  
wat I’j ons no te zeggen hebt. 
Laot ons van ni’j  gebaoren worden,  
zodat dan elk van ons echt laeft. 

 

Ovverdenking 

 

Meditatief orgelspel 
 

’t Geet wél…  
 

Daniel Loheus: As de leefde moar blif winnen  
 

Leed: 791: 1, 5, 6 
 
1 Liefde eenmaol uut esprokken 

as ow  waord van het begin. 
Liefde in ons hart ontstokken 
as gehiem en zegening. 

5 Liefde löt zich voluut gieten  
as de allerbeste wien,  
löt ons al van ’  feest genieten  
waorop Iej ons graag wilt zien. 

 

6 Liefde baoven alle liefde,  
die as hemel aoverwelft,  
liefde wil ons laeven helen,  
Bron van liefde, Liefde zelf! 

 

Danken, bidden, stille waen, Onze Vader 

 

Onze Vader,  ’j dén in den hemel bunt,  
ow name, laot dén eheilegd wodden;  
ow koninkriek, laot dat kommen;  
ow wille, laot dén gebeurn op de eerde zo as in den hemel. 
Geef ons noo het brood veur vandage  
en vergeef ons onze schulden net as wi’j vergeeft dee bi’j ons in de schuld staot;  
en bewaar ons veur verleiding  
en maak ons v i’j van den kwaojen.  
Want van Ow is het koninkriek en de krach en de heerlekheid noo en alle dage. 
Amen. 
 
Andacht veur collecte  
 

Slotleed:  416: 1, 2, 3, 4  (staonde) 
 
1  Gao met God en Hee zal met ow waen. 

Kort bi’j ow, op al  ww’ waege 
met zien’n raod en troost en zegen.  
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

 

2 Gao met God en Hee zal met ow waen: 
bi’j gevaor, in bange tiede, 
  ve   w zien’ v  ggels spreiden. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 
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3  Gao met God en Hee zal met ow waen:  
in zien’ leefde ow bewaren, 
in den dood ow laeven spaoren. 
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

4  Gao met God en Hee zal met ow waen,  
    wi’j w e  mek   ’ z lt treffen, 
in zien’n n  m’ ons goondag zeggen.  
Gao met God en Hee zal met ow waen. 

 
Waorde waormet wi’j verdan könt 
 
Leed 425 
 

Op pad met  ww’n zegen gaot wi’j onze waege 
van hier, uut dit huus, waor-t  ww’   emm’ wordt eheurd,  
in Christus verbonden, in Um uut ezonden 
op weg in ne waereld dee-t wacht op Ow waord. 
 m      in gen  e  ww’ w    e    z   e 
te zaeien bes  ee ’ in het duusterste dal, 
deur leefde edreven um leu in ons laeven 
 ww’n zegen te brengen, dee-t opsmieten zal. 

 
 


