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Orde van dienst voor zondag 12 juli 2020 
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum  
 
  
organist:  Klaske Deinum 
voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
koster:  Wiebe Brouwer  
ouderling:  Corry Brouwer   
bloemen:  Neeltje Hellinga 
 
 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: lied 65: 1 
 

 

 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v: Zend mij uw licht en trouw tegemoet 
A: EN LEID ONS TOT DE VREDE  
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Zingen: lied 65: 2 
 
2.         Zalig wie door U uitverkoren  
      mag wonen in uw hof,  
      hoezeer hij door zijn schuld verloren  
      terneerlag in het stof.  
      Wij worden door U begenadigd  
      die heilig zijt en goed.  
      Gij die ons in uw huis verzadigt  
     met alle overvloed.  
 
Psalmgebed: 65  - Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij 

 
Muzikaal intermezzo: Klaske Deinum  
 
 
Lezing uit het evangelie: Matteüs 13: 1-9; 18-23 

 
gelezen door Corry Brouwer  
 

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2 
 
Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, 
terwijl de menigte op de oever bleef. 3Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: 
‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad 
op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5Een ander deel viel op rotsachtige grond, 
waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon 
doordringen. 6 
 
Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het 
uit. 7Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het 
zaaigoed. 8Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels 
honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 

 

18Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19bij ieder die het woord van het 
koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het 
hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, 
dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21Het schiet 
echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd 
of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 22 
 
Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de 
zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat 
het zonder vrucht blijft. 23Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord 
horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels 
zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 
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Sjonge: liet 183  
 
Sang:  In siedder struide sied yn ’t rûn, 
 op fjouwer wizen kaam it fan ‘e grûn: 
 
 Wat op it paad foel waard ferskopt 
 of fûgelbekjes pikten ’t op.  
 
Allen sizze:  Wat op it paad foel waard ferskopt 
 of fûgelbekjes pikten ’t op.  
 
Sang:  Wat op ‘e stiennen foel waard neat 
 It hie gjin boaiem en lei bleat.  
 
Allen sizze:  Wat op ‘e stiennen foel waard neat 
 It hie gjin boaiem en lei bleat.  
 
Sang:  Wat tusken stikels foel waard wei 
 De kimen smoarden op in dei  
 
Allen sizze:  Wat tusken stikels foel waard wei 
 De kimen smoarden op in dei  
 
Sang:  Mar wat yn goede ierde foel, joech sied, 
 joech sied, in berch, safolle wie ‘t!  
 
Allen sizze:  Mar wat yn goede ierde foel, joech sied, 
 joech sied, in berch, safolle wie ‘t!  
 
Sang:  Hear, strui jo wurd de wrâld yn ‘t rûn 
 Meitsje ek ús hert ta goede grûn.  
 
Allen sizze:  Hear, strui jo wurd de wrâld yn ‘t rûn 
 Meitsje ek ús hert ta goede grûn.  
 
 
Korte preek  
 
 
Stilte 
 
 
Orgelspel  
 
 
Mededelingen en collecte: Bestemming:  1. Diaconie  2. kerkelijk werk 
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Gezongen gebeden: lied 418: 1, 3    
 

 
  
 

 
 

 
Stil gebed  

 

Us Heit  
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Slotlied: liet 416: 1, 2, 4 
 
Sang:  
 
1. Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 wol oant wersjen oer ús weitsje,  
 lit gjin kwea ús rigen reitsje 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
 
meiinoar sprutsen:   
 
2. Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
 stypje as de stoarmen woedzje. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
sang:  
 
4. Hear, wês mei ús oan’t in oare kear, 
 as wy wurch en warleas binne, 
 lit ús dan troch Jo oerwinne. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
 
Zending en zegen:  
 
A: driemaal gezongen amen, amen, amen  

 

 


