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Orde van dienst voor zondag 3 mei 2020 om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum  
 
organist: Albert Minnema  
voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
koster: Hendrik Hiemstra  
ouderling: Linda Jongbloed 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen   
 
DE VOORBEREIDING 
 
Openingslied: lied 213: 1    
 

 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen: lied 213: 5  
 
5.  Overstroom ons met uw licht,  
      klare Zon van trouw en goedheid.  
      Treed niet met ons in 't gericht,  
      maar verblijd ons met de zoetheid  
      van des hemels zaligheid  
      voor altijd.  
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Gebed om ontferming  
  
Glorialied: lied 655: 1,2 
 

 
 
2.       Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
      gunt aan uw leven rust en duur  
      en geeft het zin en samenhang.  
      Zing dan de Heer een nieuw gezang !  
 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Zingen: lied 708: 6 
 

6.       Mijn schild ende betrouwen  
      zijt Gij, o God, mijn Heer !  
      Op U zo wil ik bouwen,  
      verlaat mij nimmermeer !  
      Dat ik toch vroom mag blijven,  
      uw dienaar te aller stond,  
      de tirannie verdrijven  
      die mij mijn hart doorwondt.  
 
Lezing uit de brieven:  1 Petrus 2: 19-25 
 
Zingen: lied 23b: 1, 2 
  
1.        De Heer is mijn Herder ! 
      'k Heb al wat mij lust; 
      Hij zal mij geleiden 
      naar grazige weiden. 
      Hij voert mij al zachtkens 
      aan waatren der rust. 
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2.      De Heer is mijn Herder ! 
      Hij waakt voor mijn ziel, 
      Hij brengt mij op wegen 
      van goedheid en zegen, 
      Hij schraagt me als ik wankel, 
      Hij draagt me als ik viel. 
 
 
Evangeeljelêzing: Johannes 10:1-10  
 
 
Zingen: lied 23b: 3,5 
 
3.       De Heer is mijn Herder  
      al dreigt ook het graf, 
      geen kwaad zal ik vrezen, 
      Gij zult bij mij wezen; 
      o Heer, mij vertroosten 
      uw stok en uw staf.  
 
5.      De Heer is mijn Herder  
      Hem blijf ik gewijd  
      'k Zal immer verkeren 
      in 't huis mijnes Heren: 
      zo kroont met haar zegen 
      zijn liefde me altijd. 
 
 
 
Preek  
 
 
Stilte 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
DIENST VAN HET DELEN 

 
 
Mededelingen 
 
 
Collecte. Bestemd voor: 1. Kia noodhulp Nigeria  2. Onderhoud gebouwen    
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Gezongen gebeden: lied 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Neem  mijn dank aan, deze morgen, 
dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 
met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen:  
Gij zijt altijd om mij heen.  
 
Laat mij als een trouwe dienaar  
door uw grote wijngaard gaan. 
waar de liefde wordt beleden 
en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos.  
 
Wil mij als de nacht nabijkomt 
tot een lieve broeder zijn, 
in het donker van de afgrond 
langs de grenzen van de pijn, 
die mij als gehoorzaam kind 
wakend en niet slapend vindt.  
 
Stil gebed 
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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: 653: 6,7 
 

 
 

 
 
Zending en zegen 
 
A: driemaal gezongen Amen. 


