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KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
  

Op zondag 4 juli 2021 om 9.30 uur 
 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum  
Koster: Wiebe Brouwer  
Bloemen: Klaaske de Boer  
Beamer en camera: Dick Sterrenburg  
Ouderling van dienst: Corry Brouwer 
Diaken:  Jannie Lindeman en Nieske Span  
 
ORDE VAN DIENST   
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Openingslied (staande): Dit huis, een herberg onderweg - Zingende gezegend: lied 213 – ds 
A.F. Troost 
 

(melodie psalm 84) 

Dit huis, een herberg onderweg 

voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 

pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
  
Dit huis, waarin een gastheer is 

wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad  
struikelt en langer niet wil leven – 
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid. 
  

Stil gebed  
 

Bemoediging en drempelgebed van Hans Bouma 
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v:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
 

  
 
Vervolg openingslied: 3   
 

3. Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat. 

 
Kyriegebed en Gloria  
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Lied: 332 – twee keer gezongen  

 
 
Korte inleiding bij de zomerserie 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=13c296157d&e=a69087ca82
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Een Griekse icoon, 20e eeuw,  Paulus (Griekenland/Meteora) 

 

 
Brieflezing: Filippenzen 2: 1 t/m 11  

Orgel: Muzikaal intermezzo  

Brieflezing: Filippenzen 2: 12 t/m 18 
 
Lied: liet 139: 1,2 – Lieten fan leauwe en langstme – Krúspuntbondel  
 
Meldy: Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser 
 
Ik bou op Jo, myn Skyld en myn Beskermer! 
Ik hoech net sels de fijân te wjerstean:  
sterk yn jo krêft en feilich yn jo earmen; 
ik bou op Jo, ‘k sil yn jo namme gean. 
Sterk yn jo krêft en feilich yn jo earmen; 
ik bou op Jo, ‘k sil yn jo namme gean’.  
 
Yn leauwe gean ik, eigen swakkens fielend,  
Dat hieltyd mear moat ik jo krêft ferstean. 
Dochs sjongt in liet yn ’t djipste fan myn siele: 
‘Ik bou op Jo, ‘k sil yn jo namme gean’.  
Dochs sjongt in liet yn ’t djipste fan myn siele: 
‘Ik bou op Jo, ‘k sil yn jo namme gean’.  
 
Brieflezing: Filippenzen 2: 19 t/m 30 
 
Luisterlied: Leven als de bomen, gezongen door Elske DeWall 
 
Tekst: Hans Bouma, muziek: Louis van Dijk 
 
Elske DeWall - Leven als de bomen | Jacobine op 2 | KRO-NCRV - Bing video 

Leven als de bomen, 
trouw en aardsgezind 
bij het water wonen, 

https://www.bing.com/videos/search?q=leven+als+de+bomen+elskedewall&qpvt=leven+als+de+bomen+elskedewall&view=detail&mid=35FD6FCAF9E8F71DE2FB35FD6FCAF9E8F71DE2FB&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dleven%2Bals%2Bde%2Bbomen%2Belskedewall%26qpvt%3Dleven%2Bals%2Bde%2Bbomen%2Belskedewall%26FORM%3DVDRE
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leven van de wind, 
Hemelhoog geloven, 
leven uit één stuk 
ademnood te boven, 
onverdeeld geluk. 

Leven als de bomen, 
God heeft hen geplant, 
leven om te loven, 
leven uit Gods hand. 
Op de lente hopen, 
weten van de herfst, 
dromen van de zomer, 
leven dat niet sterft. 

Toevlucht voor de vogels, 
schaduw, onderdak, 
huis van mededogen, 
liefdewijd vertakt. 
Leven als de bomen, 
zingen voor je God, 
levenslang geloven, 
vaste voet aan grond. 

Korte preek 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen en toelichting op collecte. Bestemming:  1. KIA binnenlands diaconaat 2. 
Kerkelijk werk  
 

Gebeden  

Tafelgebed – Dienstboek 28 'Gij, louter licht' 

V: Die wij kennen als een Vader, 
die zichzelf ter sprake bracht 
in een mensenkind, een broeder 

A: Gij, louter licht, en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
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V: Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. Gij vult onze leegte met 
overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 

A: Gij, louter licht bron van eeuwig leven, zegenen U! 

V: Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; 
met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier: 

A; Gij louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 

V: Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht in ons duister, dit 
brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, 
voorgoed zullen leven, en gekozen tot vrienden. 

A: Hij Licht uit Licht, woord van den beginne, Jezus Messias! 
 

V: Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw 
liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is het Licht dat 
ons vooruit gaat. 

A: Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias! 

V: Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, 
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf 
ons het leven. 

Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons.  

Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 

A: Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias! 

V: Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn 
voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde 
verheugen. 

A: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 

Us Heit 
 
Delen van brood en wijn  
 
Onder orgelspel  
 
Slotlied: lied 978: 1,2,4 
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2. Gij roept het jonge leven wakker, 
 een tuin bloeit rond het open graf. 
 Er ruisen halmen op de akker 
 waar zich het zaad verloren gaf 
 en vele korrels vormen saam 
 een kostbaar brood in uwe naam.  
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet. 
 
Zending en Zegen 
 
A:  Amen (gesproken) 
 
 
 
 


