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Orde van dienst voor zondag 7 juni 2020 
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum  
 

Trinitatis, zondag van de Drieëenheid  

 
organist:  Klaske Deinum  
voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
koster:  Janny Veenstra  
ouderling:  Catharina van der Graaf  
 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: lied 8A: 1 
 

  
 
Bemoediging  
 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
 
V: Alles uit Hem ontstaan, 
A: ALLES DOOR HEM GESCHAPEN,  
v: alles in Hem zijn doel. 
A: HEM DE EER IN EEUWIGHEID.  (lied 703, bij Trinitatis, naar Romeinen 11:36)  
 
Zingen: lied 8A: 2  
 

2.  Het eerste kinderlijk geluid roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 
Kindertaal – Anton Ent, bij psalm 8 – Liedboek p. 28 

 
Zingen: lied 8A: 3, 6 
 

3.  Zie ik uw sterren in de nacht, die hemelhoog geschapen pracht,  
wat is dan niet het mensenkind, dat Gij het kent en zo bemint. 

 
6.  Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam in de geschiedenis,  

want op de aard' is wijd en zijd het mensenkind uw majesteit. 
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Lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 13:11-13 
 

Zingen: lied 150a: 2,4  

 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!  

 
Lezing uit het evangelie: Matt 28: 16-20 
 
Sjonge: liet 968: 2,5  
 
2. Ut alle taal en stamme bringt Hy syn tsjerke gear, 

ferbûn mei de iene namme, ien doop, ien wurd, ien Hear, 
Sa jout oant ierdryks einen de tsjerke oan Jo de ear. 
Jo namme is har ta seine, Jo binn’ har deistich brea.  

 
5. Mei God binn’ wy feriene mei Heit en Soan en Geast, 

mei dy’t oerwinners wiene har trou is ús ta treast. 
Bewiis ús Jo genede, dan sjonge wy befrijd, 
hjoed en yn ivichheden, ús lofliet lykas sy.  

 
Korte preek  
 
Stilte   
 
Orgelspel  
 
OM TE DELEN  

Mededelingen en collecte: bestemming:  1. Zending 2. kerkelijk werk    
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Songen gebeden: liet 695 
 
Reitsje my, Geast, Jo myn treaster, 
reitsje my mei jo ljocht; 
dan gean ‘k rjochte paden, 
libje ik net om ‘e nocht.  
 
Reitsje my, Geast en bliuw by my, 
en jou my rêst yn ‘t hert. 
Help my yn ‘t betrouwen:  
Jezus ferlit my net. 
 
Reitsje my, Geast, lit myn eangsten 
fuortwaaie troch jo wyn, 
dat ik frijút gean mei 
en myn bestimming fyn.  
 
Reitsje my, Geast, mei jo ljochtglâns, 
sadat ik helder sjoch 
wa’t myn neisten binne 
en har it goede doch.  
 
Reitsje my, Geast, lit my wêze 
tankber foar eltse dei 
dat ik yn genede 
ticht by Jo wêze mei.  
 
Stil gebed   
 
Slotliet: liet 835: 1,2 
 
Jezus, gean ús foar, en wiis ús it spoar. 
Wy sill’net net ferdwale kinne, om't wy altyd by Jo binne. 
Bring ús oan jo hân yn it Heitelân. 
 
Yn ‘e woestenij Hear, bliuw ús neiby, 
wol ús treaste, wol ús seingje oant ús wegen ienkear einigje. 
Is de reis folbrocht, draach ús yn jo ljocht. 
 
Zending en zegen:  
 
Tot het uiterste, in alle uithoeken, tot aan je grenzen, 
mag je gaan tot er vrede is, vrede op aarde voor alle mensen. (tekst lied 1015)  
 
v:  Zegen 
 
A:  amen, amen, amen  


