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Morgengebed - zondag 17 mei 2020 
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum  
 
organist: Klaske Deinum   
voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
koster: Haije de Boer   
ouderling: Corry Brouwer 
 
 
VOOR DE DIENST:  
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Openingslied: lied 274: 1  
 

 
 
Bemoediging en gebed  
 
f:  Us help is yn de namme fan de Hear 
A:  DY’T HIMEL EN IERDE MAKKE HAT  
 
f:  Iepenje ús hert nei Jo ljocht 
A: EN DIEL ÚS JO FREDE MEI 
 
Sjonge: liet 274: 2 
 
2. Untfermje Jo, kyrie eleïson, 
 wês ús neiby, sjoch yngeand nei ús om, 
 kom mei jo frede, jo barmhertigheid, 
 dêr’t alle leafde fan ‘e wrâld yn leit.  
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By dizze tsjinst   
 
Sjonge: liet 274: 3 
 
3. Wy sjonge mei-inoar Jo ús gloarje ta, 
 bliid mei it libben, dat we-inoar noch ha 
 Jou ús besieling om jo wei te gean, 
 de glim fan jo genede-oer ús bestean.  
 
Psalmgebed: psalm 19: 8-15 - NBV 
 
Lêzing út it evangeelje: Johannes 16:16-24 
 

Zingen: lied 107: 1,2 - Zingenderwijs   
T.: Alfred Bronswijk. M.: Liedboek 823: Gij hebt, o Vader van het leven 
 
hier gezongen op de startzondag – september 2019  
 
1.  Niet in tot steen gestolde woorden,  

niet in wat tot voorbij behoorde,  
spreekt U het hart aansprekend aan.  
Uw stem laat zich vernieuwd herhalen  
om als een vuur in alle talen  
met ons de toekomst aan te gaan.  

 
2.  Niet als geheim, of hoog verheven,  

niet als een spraak boven dit leven,  
maar als een woord van alledag.  
Zo wilt U klinken in verhalen  
als stem, die instemt te vertalen  
wat ieder van ons worden mag. 

 
Korte overweging  
  
Stilte 

Klaske Deinum speelt: You raise me up – Josh Groban 
 
Ter herinnering aan de Praethuysdienst ‘Wat is jouw verhaal?’, over de kracht van 
gemeenschap zijn, over de kracht van verhalen samen delen. Het popkoor ‘Sawat Suver’ zong 
toen o.a. dit lied.  
 
DIENST VAN HET DELEN 

 
Mededelingen en collecte 
 
Gedicht voor deze slotzondag 
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Gezongen gebeden: lied 833  
 

Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij  
 
Nim my, nim my sa’t ik bin;  
wiis my hoe’t ik wêze sil;  
set jo segel op myn hert en libje yn my. 

 
Zending en Zegen 
 
Zingen: Dat it paad op dy takomt – Hindrik van der Meer (alleen in het Fries)  
 
Op startzondag en oudejaarsavond gezongen:  
 

 
 
 
 
 
 

 


