Orde van dienst voor zondag 6 september 2020
om 9.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum
organist:
voorganger:
koster:
ouderling:
beamer:
bloemen:

Klaske Deinum
ds Wiebrig de Boer-Romkema
Haije de Boer
Corry Brouwer
Hendrik Hiemstra
Fokje Tolsma

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Liet 283: 1,2, - songen troch foargonger, neurië it liet mar mei
1.

Yn ‘e mannichte fan lûden,
yn it stoarmjen fan ‘e tiid.
sykje wy it sêfte sûzjen
fan it wurd dat freugde biedt.

2.

Rûnom wei, yn dit fermidden
ha wy nei ien boarne socht,
nije dreamen woll’ we om bidde
en ús rjochtsje nei it ljocht.

Bemoediging en groet
v:
A:
v:
A:

Us help is yn ‘e namme fan de Hear
DY’T HIMEL EN IERDE MAKKE HAT
dy’t trou bliuwt oant yn ivichheid
EN IT WURK FAN SYN HANNEN NET LOSLIT

Liet 283: 4,5 - songen troch foargonger, neurië it liet mar mei
4.

Lit ús yn jo frede diele,
lit him delkomme as de dau,
Wol ús heine yn ‘e strielen
fan jo goedens en jo trou.

5.

Jo dy’t ús by namme neame,
leafde jouwe dei oan dei:
sjongend sille wy Jo earje
en dit hiele hûs sjongt mei.

Psalmgebed: Uit het psalmenboek van Israël: psalm 86: 1 t/m 11 - in beurtspraak –
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Nieuwe Bijbelvertaling

A: gesproken door de ene helft van de aanwezigen
B: gesproken door de andere helft van de aanwezigen

A:

Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm.

B:

Behoed mij, want ik ben u toegewijd,
red uw dienaar die op u vertrouwt, u bent mijn God.

A:

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u,

B:

verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, Heer.

A:

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

B:

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken.

A:

In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord.

B:

Geen god is u gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga.

A:

Alle volken, door u gemaakt, komen
en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam.

B:

U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God.

A en B: Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
Kyrie-en Gloriahymne ‘Glorie de Eeuwige’: lied 299 f
voorzang:

Heer, onferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U over ons.
Tegen het donker laten wij zingen,
meer dan een leven lang, grenzeloos groot
heeft Hij hart voor mensen!
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Allen (gesproken): GLORIE DE EEUWIGE, HEM ALLE EER!
voorzang:

Glorie aan God alleen hoog in de hemel
en hier allerwegen, hier waar wij wonen
vrede voor mensen al zijn beminden –
zijn oog rust op hen.

Allen (gesproken): GLORIE DE EEUWIGE, HEM ALLE EER!
voorzang:

Laat onze adem U loven en zingen!

Allen (gesproken): MACHTIGE GOD, U ONS LEVEN EEN LIED !
voorzang:

Zegenen wij U al onze dagen,
dragen uw naam als een vuur met ons mee .

Allen (gesproken) : MACHTIGE GOD, GIJ LICHT ZIENDEROGEN!
voorzang:

Machtige God, Gij Zoon en geliefde,
hoor naar ons roepen, vragen om vrede;
draag van ons weg alle dood zelfgekozen,

Allen (gesproken):DRAAG VAN ONS WEG HEEL DE WERELD VAN SCHULD.
Voorzang: Gij zijt de enige, Gij onze Heer!
Allen:

GIJ TOCH DE EERSTE, WEG VOOR ONS UIT!

voorzang:

Onder uw vleugels vinden wij leven,
komen op adem het duister voorbij.

Allen:

MACHTIGE GOD, GIJ, ZOON EN GELIEFDE,
KRACHTIGE GEEST, ALLE GLORIE AAN U!

Bij de dienst van vandaag
Bloemen voor de nieuwe dorpsschool, gemaakt door Klaaske de Boer
Hergebruik, het raamwerk van Pasen is een bloemengroet geworden voor de nieuwe school
in Wirdum. Een voorkant van gekleurde zelfgemaakte bloemen. De andere kant is ingevuld
met bloemetjes om te laten zien en beleven wat een kerkgebouw als inhoud kan uitstralen
dus niet saai of kleurloos maar levendig met kleur en verbeelding in deze moeilijke tijd. Het
geheel is geïnspireerd door het zien van blije, vrolijke en kleurrijke kinderen die later
tekeningen kunnen maken met de potloden die gebruikt zijn voor ondersteuning van de
bloemen. Met liefde gemaakt voor onze naaste opdat zij ook beleven wat ons word gegeven
op deze aarde.
Het begin: het raamwerk van het liturgisch bloemschikken met Pasen hergebruikt:
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Een voorkant van gekleurde zelfgemaakte bloemen. Let op het kleurpotlood in het midden!

Het vervolg:
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Het midden:

Er zijn totaal 90 kleurpotloden verwerkt in de bloemen!
In het midden staat o.a.: God zorgt voor ons allebei
De andere kant:
Het begin:
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In het midden staat: jij bent zo kostbaar, ik hou zoveel van jou
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Het einde
Bij de lezing van vandaag: de 3e van een serie van vier diensten over de brief van Jakobus.
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Lezing uit de brieven: Jakobus 3
Muzikaal intermezzo: Klaske Deinum
Vervolg lezing uit de brieven: Jakobus 4: 1 t/m 12
Luisterlied: lied 1000 uit het Liedboek
https://youtu.be/vd4pxtlMiDA - Elske de Wall
1.

Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister
Refrein:
Komt Hij terug op onze weg,
keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef,
zaaigoed in onze handen?

2.

Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde

3.

Wij zagen lammen op het feest,
dansend en opgetogen.
Wij zagen hoe de hoop weer leeft
in de uitgedoofde ogen.

4.

Wij zagen rijken diep ontdaan,
konden zichzelf niet geven.
Wij zagen armen binnengaan
in een huis vol licht en leven.

5.

Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.

Preek

Stilte
Orgelspel
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Mededelingen
Dankgebed en voorbeden: lied 1005, gezongen door Petra Berger
https://www.youtube.com/watch?v=EvzKjVO8sHA&list=RDZ2tPkwh4CIk&index=13
1.

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in ons huis.

2.

Zoekend vol rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refr.

3.

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Refr.

4.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Refr.

5.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refr.

Stil gebed
Us Heit
Slotliet: liet 838: 1,4 - songen troch foargonger, neurië it liet mar mei
O grutte God, de leafde sels,
o Heit op wa’t wy bouwe,
kom yn ús hert, dat wy ússels
yn leafde oan Jo jouwe.
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Meitsje ús it ljocht fan dizze wrâld
en foar de ierde sâltsjend sâlt.
Lit ús jo wurden sizze
jo wierheid iepenlizze.
Jo grutte leafde gie ús foar;
haw tank foar Kristus’ kommen.
Wy hawwe doe’t Er iensum stoar
syn djipste wurd fernommen.
Noch klinkt dat wurd fan frede en rjocht,
it wurdt rûnom ta dieden brocht,
dêr’t minsken breklik stribje
mar út jo leafde libje.
Zending en zegen:
A gesproken: Amen
Collecte bij de uitgang: 1. Kerk in Actie Ghana werelddiaconaat 2. Kerkelijk werk
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