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Orde van dienst voor zondag 23 augustus 2020 
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum  
  
organist:  Klaske Deinum 
voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
koster:  Hendrik Hiemstra   
ouderling:  Elizabeth Mozes   
beamer:  Dick Sterrenburg  
bloemen:  Klaaske de Boer  
 
Orgelspel 

 
Welkom en mededelingen  
 
Solozang: lied 138: 1 - voorganger 
 

 
 
Samen gesproken, met orgelbegeleiding: lied 138: 2 
 
2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt het U, o Here! 
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Als Gij hun ’t woord van uw verbond 
met eigen mond hebt willen leren.  

 
Bemoediging en groet 
 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v: Hij is voor ons een barmhartige Vader 
A: EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW 
 
Kyrie en gloria: liet 299j 
 
couplet 1 en 3: voorganger 
couplet 2 en 4: allen gesproken, met orgelbegeleiding 
 
1. Om de minsken en de bisten, 
 om de honger en it leed, 
 om de lytsen en de grutten, 
 al jo skepsels yn har need.  
 
2. om it minskdom sûnder takomst, 
 om de macht dy’t ús benearet, 
 roppe wy foar alle folken 
 Kyrie eleison, Hear. 
 
3. Eare oan de God fan de himel 
 dy’t de grûnslach fan de skiednis is. 
 Eare oan de foarst fan de folken:  
 Gloria in excelsis.  
 
4. Frede by minsken op ierde, 
 dêr’t syn takomst no al geande is. 
 Frede by lytsen en grutten: 
 Gloria in excelsis  
 
Bij de dienst van vandaag  
 
Muzikaal intermezzo: Klaske Deinum  
 
Lezing uit het evangelie: Jakobus 1: 1 t/m 18  
 
Luisterlied: Abide with me  - Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
 https://youtu.be/Vbu0jAlGDzs  (5:20)  
Monk, Lyte, Emma Brown, Justinus Ensemble, Brian Fieldhouse 
vanuit de Hooglandse Kerk in Leiden   
 
Vervolg lezing uit het evangelie: Jakobus 1: 19 t/m 27  

https://youtu.be/Vbu0jAlGDzs
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Luisterlied: https://youtu.be/LFc24RGgX24 Geest van hierboven, Stef Bos en jongerenkoor 
(3:00)  

Dit lied werd tijdens de pinksterviering van PKN op zaterdag 8 juni 2019 in Bolsward 
(uitgezonden door KRO-NCRV) gecombineerd met het bekende pinksterlied ‘Geest van 
hierboven’ dat werd gezongen door het jongerenkoor Samen op weg uit Houten. 

Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 

ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 

ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 

ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 

ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 

ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 

en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 

https://youtu.be/LFc24RGgX24
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ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 

Preek  
 
Stilte 

Orgelspel  

Mededelingen  
 
Gezongen gebeden: lied 418: 1  
 

 
  
Gesproken voorbeden  
 
Gezongen gebed: lied 418: 3    
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Stil gebed  

Us Heit  

 
Slotlied: liet 416: 1, 2, 4 
 
zang:  
 
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.  
 
samen gesproken:  
 
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. 
 
zang:  
 
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 gesproken: Amen 
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Collecte bij de uitgang: 1. Diaconie  2. kerkelijk werk 
 


