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Orde van dienst voor zondag 26 april 2020 
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum  
 
organist: Albert Minnema  
voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
ouderling: Elizabeth Mozes   
koster: Gerrit de Vries 
 
VOOR DE DIENST:  
 
ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
  
Openingslied: lied 116:1 
  

 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en drempelgebed  
 
Zingen: lied 116:3 
 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid 
 Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen 
 Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.  
 
Gebed om ontferming  
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Glorialied: lied 117a  
   

 
 
2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja.  

 
DIENST VAN HET WOORD 

Lezing uit het Oude Testament: psalm 116 

Zingen: lied 117 d : Laudate omnes gentes   

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer. 
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer 
 
Bring huld’ oan God jim folken, loovj’ allegear de Hear 
Bring huld’ oan God jim folken, syn namme kear op kear  

Evangeeljelêzing: Johannes 21: 1-14 
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Zingen: lied 512: 1,2,3,4,6  
 

1.      O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
      klinkt mij uw naam in 't oor,  
      uw naam die mij geloven doet:  
      Gij gaat mij reddend voor;  
  
2.    uw naam die onze wonden heelt  
      en ons met manna spijst,  
      die onze dood en zonde deelt  
      en onze vrees verdrijft.  
  
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
      mijn koning en profeet,  
      mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
      mijn weg waarop ik treed;  
  
4.    Al wat ik doe, al wat ik wil,  
      het is te zwak, te koud,  
      maar sterk en vurig wordt de ziel  
      wanneer zij U aanschouwt.  
  
6.      O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
      klinkt mij uw naam in 't oor,  
      als ik van alles scheiden moet  
      gaat nog die naam mij voor.  
 
 
 
Preek  
 
 
Stilte 
 
 
Orgelspel 
 
 
 

DIENST VAN HET DELEN 
 
 
Mededelingen 
 
 
Collecte. Bestemd voor: 1. Zending 2. Onderhoud gebouwen    
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Gezongen gebeden: lied 275: 1,2,3 
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Stil gebed 
 

Ús Heit  
 
Us Heit yn 'e himel,   
lit jo namme hillige wurde,  
lit jo keninkryk komme, 
Lit jo wil dien wurde  
op ierde likegoed as yn 'e himel. 
Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou ús ús skulden  
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe; 
en lit ús net yn fersiking komme,  
mar ferlos ús fan 'e kweade; 
want jowes is it keninkryk  
en de krêft 
en de hearlikheid  
oant yn ivichheid. Amen. 

 
Slotlied: lied 315: 1,2  
 
1.       Heb dank, o God van alle leven,  
      die zijt alleen Uzelf bekend,  
      dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
      uw licht en liefd' ons toegewend.  
      Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
      nu wijkt uw troost niet meer van de aard,  
      en wat voor wijzen bleef verborgen  
      werd kinderen geopenbaard.  
  
2.      En of een mens al diep verloren  
      en ver van U verzworven is,  
      Gij noemt zijn naam, hij is herboren,  
      vernieuwd door uw getuigenis.  
      Uw woord, dat spreekt in alle talen,  
      heeft uit het graf ons opgericht.  
      doet ons in vrijheid ademhalen  
      en leven voor uw aangezicht.  
  
Zending en zegen 
 
A: driemaal gezongen Amen. 


