Orde van dienst voor zondag 13 september 2020
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum
organist:
voorganger:
koster:
ouderling:
beamer:
bloemen:

Albert Minnema
ds Wiebrig de Boer-Romkema
Wiebe Brouwer
Elizabeth Mozes
Derk Jan Wijbenga
Lieuwkje van Lune

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Sjonge: liet: 84:1 songen en troch foargonger, neurië it liet mar mei
1.

Hoe leaflik is jo hûs, o Hear,
de wenning dy’t Jo namme klear
ta klinken komt foar alle minsken.
Noait giet de langstme by my wei,
dat ik dêr komme en sjonge mei.
Wat soe my boppe dream en winsken
noch leaver wêze as dêr te stean
en ta jo libben yn te gean?

Bemoediging en groet
v:
A:

Us help is yn ‘e namme fan de Hear
DY’T HIMEL EN IERDE MAKKE HAT

v:
A:

dy’t trou bliuwt oant yn ivichheid
EN IT WURK FAN SYN HANNEN NET LOSLIT

Sjonge: liet 84: 2 - songen troch foargonger, neurië it liet mar mei
2.

It heil dat oer jo wente leit
jout alle libben feilichheid,
de fûgels fine dêr har nêsten.
De swellen fleane út en yn,
de mosken wenje boppe ‘t bynt,
hja hawwe in honk om út te rêsten.
Ik haw in honk yn Gods paleis:
o, dêr te sjongen nachts en deis.

Psalmgebed: Uit het psalmenboek van Israël: lied 103 d - in beurtspraak –
A:

Barmhartige Heer, genadig God
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Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven
B:

Barmhartige Heer, genadig God
Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden

A:

Barmhartige Heer, genadig God
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde

B:

Barmhartige Heer, genadig God
Mensen, - hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld;
dan waait de wind, en ze zijn verdwenen.

A:

Barmhartige Heer, genadig God
Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.

A en B: Barmhartige Heer, genadig God.
Kyrie-en Gloria – liet 462, songen troch Syb van der Ploeg
https://youtu.be/vJK6TN6FAKg
1.

Komt der oait in dei fan frede en fan frijheid, wier en wis,
foar in folk dat ûngenedich leechlein wurdt en delslein is?

2.

Sil der altyd frede bliuwe, wurdt dan alles hjir wer goed,
sil God pine en leed ferdriuwe, al ús soargen hjir en hjoed?

3.

Sjochris, hoe’t de teare tûken har ûntjouwe yn grien geniet
oant de fredeblossems rûke, swietrook by in simmerliet.

4.

Sjoch de stjerren oan ‘e himel as it tjuster oer ús leit,
mar har ljocht sil gau ferdwine, laitsjend komt de nije dei.

5.

Sa’t de beammen ús bewize dat der krêft ta groeien is
sil de Minskesoan ferrize, libbensbeam dy’t ivich is.

6.

Sa’t de stjerren ús fernije dat gjin nacht it tsjuster hâldt
sil it berntsje ús befrije dat it Ljocht is fan ‘e wrâld.
Bij de dienst van vandaag
Lezing uit de brieven: Jakobus 4: 13 t/m 5: 11
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Zingen: lied 718: songen troch foargonger, neurië it liet mar mei
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Vervolg lezing uit de brieven: Jakobus 5: 12 t/m 19 – het slot van deze brief
Luisterlied: https://youtu.be/Z2tPkwh4CIk Amazing Grace - Leona Philippo
Verbazingwekkende genade, hoe loof ik U
voor redding onverdiend
eens was ik verloren
nu ben ik gevonden
een blinde die mag zien
Genade leerde me zien wat ik verkeerd deed
en genade heeft mijn angsten verlicht
Genade heeft mij met dank vervuld
toen het geloof mij vond
Gevaar, gezwoeg en obstakels
hebben we al doorstaan
Genade heeft ons tot hier veilig gebracht
en genade brengt ons thuis
Preek
Stilte
Orgelspel
Mededelingen
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Gebeden, besloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Us Heit’
Slotlied:lied 362: 1,2 - songen troch foargonger, neurië it liet mar mei

Zending en zegen
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A gesproken: Amen
Collecte bij de uitgang: 1. Jeugdwerk (JOP) 2. Kerkelijk werk
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