
Wirdum 30 mei 2021 St. Martinuskerk  -  zondag Trinitatus:  LEF HEBBEN  

 

Welkom en mededelingen: ouderling van dienst 

 

Aanvangstijd: Lied 686: 1, 2 -  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 

 

Bemoediging, Stilte  en Groet  

 

Het licht van de Paaskaars 

 

Voor de kinderen: -Een knipoog van God.    

 

Op blz. 1292 in het Liedboek staat vrolijke woorden van Erik Idema. 

 

Knipoog 

Ik zag het wel hoor.   

Dat U naar mij knipoogde. 

Ik zat te balen omdat iets niet lukte 

toen ik ineens Uw knipoog zag. 

Het leek alsof mijn vriendin het deed, 

maar ik weet wel beter. 

U was het. Toch? 

Harte snoepjes  

 

Daarom het Lied: Kijk eens om je heen: Alles wordt nieuw II. 28.  

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 

Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 

Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen. 

Ook al zijn wij nog maar klein, samen spelen is pas fijn. 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen 

Je bent in de wereld niet alleen. 

God kent ieder kind bij name, Zeg maar ja, en zeg maar Amen, 

Ook al ben je groot of klein, God wil onze Vader zijn. 

 

Centrale leefregel en 3 Geschenken  

 

Biddend zingen: Lied 868: 3 – De Geest die ons bewoont 

 

Aansluitend gebed voor Ontferming en opening van het Woord. 

 

Deze dienst op zondag Trinitatus:  LEF HEBBEN  

In deze tijd waar ook corona bij hoort: de uitdaging van geloof in ons leven, midden in wat bij ieder 

haar en zijn leven hoort, de Koorddanser en een verrassing van Johannes.  

 

Lezing over de uitdaging van het geloof in ieder ons leven 

Johannes H. 1: 15 t/m 20     en   

Johannes H. 15: 14b  t/m 17 

 

Lied: 139: 1, 8 - Heer, die mij ziet zoals ik ben 

 

De Koorddanser 



 

Lied: 139: 14 – Doorgrond o God mijn hart 

 

Uitleg en Verkondiging: zondag Trinitatus:  LEF HEBBEN  

 

Muziek en Lied: 418: 1, 2, 3 - God schenk ons de kracht 

 

Als opening van het gebed: 

Woorden van Hoop 

God … Wees als de wind in onze rug 

Die ons een zetje geeft in de goede richting 

waardoor we ons gesteund voelen  

 op de weg die we gaan. 

 

Wees onze steun en toeverlaat 

in tijden dat het ons niet voor de wind gaat  

en we moeten opboksen tegen krachten,  

die ons omver dreigen te gooien. 

 

Wees in deze tijden bij ons 

als een windvlaag, Die ons aanraakt, 

Die rust in onze ziel geeft, onze gedachten verfrist, 

zodat we openstaan, voor nieuwe vergezichten,  

in Jezus’ naam. 

 

Bidden met en voor elkaar, stil gebed en Onze Vader in eigen taal: Fries of Nederlands.  

 

Inzameling van de Gaven bij de uitgang 

 

Lied 416: 1 t/m 3 - Ga met God 

 

Zending en Zegen. 

 

Lied 416: 4 - Ga met God  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


