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Orde van dienst voor zondag 28 juni 2020 
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum  
  
organist:  Albert Minnema  
voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
koster:  Hendrik Hiemstra 
ouderling:  Elizabeth Mozes  
bloemen:  Bep Minnema   
 
 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: lied 632: 1  
 

 
 
Bemoediging en groet 
 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN  
 

Groet 
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Zingen: lied 632:3  

 
 
Psalmgebed: Psalm 89: 12-13 
 
Zingen: lied 89: 1  
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Psalmgebed: Psalm 89: 14-15 
 
Zingen: lied 89: 6 

6.      Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,  
      uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.  
      Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide  
      als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,  
      en als herauten gaan U voor op al uw schreden  
      uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.  
  
Psalmgebed: Psalm 89: 16-17 

Zingen: lied 89: 7  
 
7.      Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,  
      dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.  
      Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.  
      Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,  
      zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,  
      want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.  
 
Psalmgebed: Psalm 89: 18-19 
 
Lêzing út it evangeelje: Matteus 10: 34-42 
 
Sjonge: liet 841: 1, 2  
 
1. Wat binn’ de goede fruchten 

dy’t groeie oan de Geast?  
De leafde en de freugde, 
de frede âldermeast, 
geduld om te ferdragen 
en goedens foar en nei, 
it leauwe om al ús fragen 
te neamen hûndertreis.  

 
2. It leauwe om te skinken, 

te skinken hûndertfâld, 
dan sjogge wy allinken 
it wûnder fan ‘e wrâld: 
dit libben yn syn hoede, 
de ierde as in thús, 
’t binn’ jeften fan Gods goedens 
en syn geduld mei ús.   

 
Korte preek  
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Stilte 
 
Orgelspel  
 
Mededelingen en collecte: Bestemming:  1. KIA Columbia 2. onderhoud gebouwen  
 
Gebeden, afgesloten met het ‘Us Heit’ 
 
Slotlied: lied 981:  1,2  
 

 
 

 
 
Zending en zegen 
 
A: driemaal gezongen amen, amen, amen  

 

 


