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KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
 
Op zondag 11 juli 2021 om 9.30 uur 
 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Mars van ‘t Veer 
Ouderling van dienst: Gijsbert Wassenaar 
Diaken van dienst: Folkert Jongbloed 
Koster: Drees Visser 
Beamer:  Hendrik Hiemstra  
Bloemen:  Gina Turkstra 
 
ORDE VAN DIENST   
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Iepeningslied (steande): liet 213: 1,2 
 
Dageread fan de-ivichheid, 
ljocht oan ’t ivich ljocht ûntstutsen, 
no’t de moarntiid iepenleit 
mei jo hearlikheid oerdutsen, 
driuw it tsjuster ús ús wei 
mei jo dei. 

 
Lit as mylde moarntiidsdau 
Jo genede oer ús sinke, 
lit ús toarstige lânsdouw’ 
fan dy koele drippen drinke, 
en ferkwik ús wurge geast  
mei jo treast.  
 
Bemoediging en groet  
 
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 LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.  

AMEN 
 
Gedicht: Zondagmorgen – Ida Gerhardt (uit: De hovenier 1961) 
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Lied: 213: 5 
 
Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ‘t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd.  
 
Psalmgebed: psalm 84, in beurtspraak – Nieuwe Bijbelvertaling  
 
V: voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. 

A:  Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 

B: Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
 
A: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
 
B: Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 

waarin ze haar jongen neerlegt, 

A: bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 

B: Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.  

A: Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. 

B: Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen 
daalt als regen neer. 

 A: Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 

B: HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van 
Jakob.  

A: God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

B: Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, 

A: beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. 

B: Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, 

A: zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. 

 B: HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. 
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Luisterlied:  NLB 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen - Bing video 
 
Gezongen door sopraan Margreet Rietveld  
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één en ongeborgen 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, 
dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht van mijn stad de stedehouder 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Korte inleiding op de zomerserie  
 

-Een Griekse icoon, 20e eeuw   

https://www.bing.com/videos/search?q=Licht+dat+ons+aanstoot+in+de+morgen&&view=detail&mid=17153D5483494C4BEFAB17153D5483494C4BEFAB&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLicht%2520dat%2520ons%2520aanstoot%2520in%2520de%2520morgen%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dlicht%2520dat%2520ons%2520aanstoot%2520in%2520de%2520morgen%26sc%3D6-35%26sk%3D%26cvid%3D63D9D00F513246D38F66620302FD6F93
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Paulus (Griekenland/Meteora) 

 
Brieflezing: Filippenzen 3: 1 t/m 9 

Orgel: Muzikaal intermezzo  

Brieflezing: Filippenzen 3: 10-17 
 
Lied: lied 544: 1,2,3 
 



 5 

 
 
 



 6 

 
 



 7 

 
 
Brieflezing: Filippenzen 3: 18 t/m 21 
 
Zingen: lied 112 = Krúspuntbondel: 1,3,4 - couplet 1 in het Ned. , couplet 3,4 in het Fries  
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Noflik thús foar wurge pylgers, 
kommend út ‘e woastenij, 
by de springende fonteinen 
binn’ se fan har muoiten frij. 
Dêr sil ik myn Heilân moetsje, 
harkje nei syn leafdesstim; 
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dêr gjin rou mear en gjin triennen, 
yn it nij Jeruzalim. 
 
Wat in freugde sil dat wêze, 
yn dy takomst ien mei Him, 
yn ‘e stêd mei pearelpoarten, 
yn it nij Jeruzalim. 
Dêr sil ik myn Heilân moetsje, 
harkje nei syn leafdesstim; 
dêr gjin rou mear en gjin triennen, 
yn it nij Jeruzalim. 
 
Preek 

 

 

 
 

 
Stilte 
 
Orgelspel  
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen en toelichting op collecte. Bestemming:  1. Zending 2. Kerkelijk werk   
 
Gebeden, afgerond met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader  
 
Slotlied: lied 747: 1,3,8 
 

https://twitter.com/Naturanotitia
https://twitter.com/Naturanotitia
https://twitter.com/domineeveerman
https://twitter.com/domineeveerman
https://twitter.com/domineeveerman
https://twitter.com/domineeveerman
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Zending en Zegen 

A: driemaal gezongen amen  

 
 
 
 


