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Morgengebed - zondag 31 mei 2020 
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum  
 

Pinksteren  
 
organist:  Albert Minnema  
voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
koster:  Gerrit de Vries  
ouderling:  Linda Jongbloed  
bloemen:  Neeltje Hellinga 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Zingen: ‘Dit is de dag’: 3,4,5 – uit Geestig-heden, Miniaturen over Gods Adem – S.de Vries 
melodie: O Heer, mijn God, ook deze nacht  
 
1. Dit is het uur dat wij verstaan:  

God vuurt ons met zijn Adem aan. 
Wat Hem beweegt sinds het begin 
blaast ons bestaan nieuw leven in.  
 

2. Dit is het uur: de dag begint 
op vleugels van een nieuwe wind. 
De grenzen hebben afgedaan, 
nu zullen wij elkaar verstaan.  
 

3. Dit is de dag dat onze mond 
niet sprakeloos meer is, verstomd,  
maar weet heeft van het hoogste Woord, 
Het wordt in ieders taal gehoord.  

 
Bemoediging en drempelgebed  
 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
 
v: Van het opgaan van de zon 

totdat zij ondergaat in het westen 
A:  ZIJ GODS HEILIGE NAAM GEPREZEN  
 
v: Uit de mond van kinderen, 
 door babies aan de borst, 
A:  ZIJ GODS HEILIGE NAAM GEPREZEN  
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V: In de vergezichten van ouderen 
 en in de dromen van de jeugd  
A:  ZIJ GODS HEILIGE NAAM GEPREZEN  
 
v: In de feestzalen van de hemel 
 en in de vergeten hoekjes van ons hart 
A:  ZIJ GODS HEILIGE NAAM GEPREZEN  
 
v; Laat alles wat leeft en adem heeft de Heer prijzen 
A:       GODS HEILIGE NAAM ZIJ GEPREZEN. AMEN  
 
 
By dizze Pinkstertsjinst  
 
 
Zingen: lied ‘Dit is de dag’: 7,8  
 
melodie: O Heer, mijn God, ook deze nacht  
 
7. Een oude droom, een nieuw gezicht: 

een wereld die wordt opgericht 
en door een nieuwe wind geschoond 
tot vrijplaats waar de liefde woont.  
 

8. Dit is de dag dat groot en klein  
bezield van Geest en leven zijn. 
De liefde wordt een lopend vuur. 
Dit is de dag, dit is het uur!  

 
Psalmgebed: uit psalm 67 – uit: Vieren en brevieren, Liturgische bouwstenen voor kleine 
geloofsgemeenschappen, Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries  

 
Zingen: lied 670: 1,2 

 
1. Kom Schepper God, o heilige Geest, 

daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer 
 

2. Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord.  
 

 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-24 – uit: Het hoogste woord, bijbel voor 
kinderen - verteld door Linda Jongbloed   
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Sjonge: liet 670: 3,5 
 
3. Ferljochtsje Jo ús wif ferstân 

en meitsje-ús hert ta leafde ree, 
lied mei jo mylde fêste hân 
ús swak bestean nei wisser stee.  

 
5. Hâld fier de fijân by ús wei 

en jou ús frede ynstee fan haat, 
dan bliuwt fan kwea ús siele frij, 
dan folgje wy Jo op jo paad.  

 
Korte preek, waarna stilte en orgelspel  
 
OM TE DELEN  

Mededelingen en collecte  
 
Bestemming:  1. kerk in actie: Pinksterzending Marokko 2. Onderhoud gebouwen   

Paas-Pinksterkaars 2019 

Gebeden, afgesloten met een Onze Vader - uit Afrika - Uit: Delen in vieren, liturgisch katern 
bij toekomst delen wereldwijd 
 
v:  Laten wij ons, in gemeenschap met alle christenen ter wereld, verenigen in een 

gemeenschappelijk gebed tot God, onze Vader. Wij doen dit met de woorden die 
Jezus ons heeft geleerd:  

A: ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT 
 
v: wij zijn zwakke mensen, blind en zelfzuchtig. Maar U bent wijsheid, liefde en leven.  
 U schenkt ons Uw wijsheid, liefde en leven in overvloed. Allen die uitzien naar een 

menswaardig bestaan, van welke afkomst ook, ze staan in Uw handpalmen gegrift.  
A: UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
 
v: met alle mensen die verlangen deel te nemen aan de gemeenschap die Gij sticht,  
 die zoeken naar Uw Rijk van gerechtigheid, bidden wij:  
A: UW KONINKRIJK KOME 
 
v: in de hoop op een kerk die zich in alle landen inzet voor een wereld van recht en 

vrede, voor een kerk die zich niet neerlegt bij alles wat de komst van Uw Rijk in de 
weg staat, bidden wij:  

A: UW WIL GESCHIEDE  
 
v:  terwijl wij ons inzetten voor een wereld waarin ook de generaties na ons zich 

geborgen weten, beseffen wij dat wij dit slechts uit Uw hand kunnen ontvangen. 
Daarom bidden wij:  

A: GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
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v: geef ons de wil om te zorgen en te delen en neem onze zelfzucht en egoïsme van ons 

weg.  
A: VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, ZOALS OOK WIJ AAN ANDEREN HUN SCHULD 

VERGEVEN.  
 
v: wij belijden dat wij tekort zijn geschoten in liefde tot de naaste en tot U. Daarom 

bidden wij:  
A: LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
 
v: wij hebben het te druk met onszelf en schieten tekort in onze opdracht de aarde te 

bewaren als een bewoonbare plaats voor allen. Wij vragen U daarom:  
A: VERLOS ONS VAN DE BOZE 
 
v: Uw heerschappij is gesteld over alle rassen, volken en naties. Uw liefde omvat alles 

en allen. Door Uw genade komt ons de vrede toe en in Uw leven mogen wij leven.  
A: WANT VAN U IS HET KONINKRIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID, TOT IN 

EEUWIGHEID. AMEN  
 
Slotlied: lied 675 
 
1. Geast fan hjirboppe, hear nei ús roppen, 
 jou ús leauwe en leafde en hoop. 
 Himelske frede, kom yn genede 
 nei in wrâld fol fan langst nei Jo. 
 Wy meie sjonge mei hert en tonge 
 no’t wy ûntfange wêr’t wy nei langen, 
 Kristus’ ferrizenis. Halleluja! 
 Boppe ús tinken sil Hy ús skinke 
 dat wy nijberne, syn stim werkenne, 
 dy’t foar ús útgien is. Halleluja!  
 

2. Wat kan ons schaden, Wat van U scheiden, 
 liefde die ons hebt liefgehad? 
 Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
 Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
 Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
 en onze koning zijn. Halleluja! 
 Gij, onze Here, doet triomferen 
 die naar U heten en in U weten 
 dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!  

  
Zending en zegen 
zegen uit het dienstboek van de Abdij van Iona  
 
A: driemaal gezongen amen   


