
Liturgie bij de eredienst in Wirdum 
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Voorganger     : Pastor Anneke Adema 

 

Ouderling van dienst  : Mevr. Corry Brouwer 

 

Organist    : Dhr. Mars van ’t Veer 

 

Koster     : Dhr. Folkert Jongbloed 

 

Beamer         : Dhr. Dick Wijbenga 

 
 

 

 



Welkom 

 

 

Zingen :  Ps. 100: 1,2 en 4  (Frysk)  

 

Kom ierde, sjong foar God de Hear! 

Doch wat Hij wol en hâld dy klear 

om, bliid yn Him dy’t oer dy giet 

syn lof te sjongen yn dyn liet 

 

De Hear is God.  Hy naam ùs oan. 

Hy hat ùs makk’en yn é moarn 

ropt Hy syn keppel leafdefol 

Nei ’t fjield dêr ’t Hy har weidzje wol. 

 

Kom yn, kom yn: de Hear ferseit 

In oerfloed fan woldiedichheid. 

Syn heil is ivich, elk geslacht 

Wit van syn trou en ken syn macht.  

 

 

Votum en Groet 

 

 

Drempelgebed 

 

 

Zingen: Lied  216: 1,2 en 3  

 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 

   zingende vogels geven hem door. 

   Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

   beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

   vochtige gaarde, geurig als toen. 

   Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

   al wie hier wandelt, zie: het is goed. 

 

3 Dag van mijn leven, licht voor mij ogen, 

   licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

   Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

   dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

 

 



 

 

 

 

Kyriegebed en lofzang 

 

Toekomst vol van hoop :  Chr. Koor Jigdaljahu 

https://youtu.be/LZ4zZveKZNM 

 

Tekst: 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

 blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen,l 

eidt ons door dit leven heen. 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen 

 

 

https://youtu.be/LZ4zZveKZNM


 

Wij zingen ons gebed bij de opening van het Woord   

 

 

Lied 111: 1,2,3,4  ( Zingenderwijs,  mel. lied 248 ( de dag door uwe gunst ontvangen) 
 

1 O God, nu wij hier samenkomen 

op deze dag, in deze kerk, 

laat nu uw Geest ons binnenstromen. 

God, open ons hart en maak ons sterk. 
 

2 Opdat de woorden die wij horen, 

opdat de taal die wij verstaan, 

veel dieper gaat dan onze oren 

en in ons hart zal binnengaan. 
 

3 Laat hier en nu en straks en morgen 

uw Geest ons leiden tot de daad, 

zodat uw woord ervoor zal zorgen 

dat U uw wereld nooit verlaat. 
 

4 Want door uw woord en Geest en zegen 

zijn wij gemeente in uw Naam, 

wijs dus aan ons de goede wegen 

door woord en Geest in Jezus' naam. 

 

Schriftlezing: 1 Koningen 17: 17-24 

 

Zingen: Lied 800: 1 en 2  

 

1 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

   hoe zou ik zonder U bestaan? 

   Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

   en eenzaam door de wereld gaan. 

   Mijn liefde tastte in den blinde. 

   Een afgrond lag in het verschiet. 

   En waar zou ik een trooster vinden 

   die werklijk wist van mijn verdriet. 

 

2 Een diepe nacht zou mij omvangen 

   waarna geen blijde morgen daagt. 

   Ik werd verteerd door wild verlangen, 

   door 's levens maalstroom weggevaagd. 

   Ik zou alleen zijn, van het heden 

   en van de toekomst ongewis. 

   Wie kan er aarden hier beneden 

   als er geen open hemel is? 



 

Schriftlezing : Lucas 7: 11-17 
 

 

Zingen: Lied 900  : Nada te turbe 
 

We luisteren naar :”Delight” 

https://youtu.be/2HBT8hz7Bj8 
 

Tekst: 

Laat niets je verontrusten of wanhopig maken 

Wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort 

God alleen is genoeg.  

 

 

Preek 

 

 

Moment van stilte 

 

 

Zingen: Lied 291: 1 en 2  ( Oude liedboek) 

 

Foar ‘t leauwen is gjin ding te wûnder: 

De Hear is God; syn wurd is wis. 

De help fan freonen giet te’n ûnder 

mar Jezus docht sa’t Jezus is. 

Wa soe syn dwaan oan bannen lizzen? 

De wrâld is Him yn hannen jûn 

en wat syn macht en leafde sizze, 

is altyd wier en trou befûn. 

 

Dy hope sil ùs net ferlitte. 

De holl’omheech! Hij treast ùs tear. 

Wy gean mei Him ùs heil temjitte; 

Dêr is gjin see, gjin hichte mear. 

Der sille sillge tiden komme; 

de moarn sil oer de greiden gean; 

Wy rûke wer in hôf mei blommen  

en Eden sil wer iepenstean.  

 

 

Gebeden  Wij eindigen de gebeden met het Us Heit.  

 

 

 

 

https://youtu.be/2HBT8hz7Bj8


Zingen: Lied 910: 1 en 2 

 

Bytiden as wy sjonge 

wurdt alles ljocht en klear, 

dêr ’t earder dizen hongen, 

fernimme wy de Hear. 

Binn’wy it paad soms bjuster, 

Hy makket alles goed, 

dy’t ús nei kjeld en tsjuster 

in mylde maitiid sjoert. 

 

Yn tankberens betinke 

wy ’t heimnis fan ús Hear 

Hij woe syn heil ús skinke, 

ús libben nimt in kear. 

Us soargen binn’ fergetten, 

wy groetsje bliid de dei, 

De moarn sil ús neat lette,’ 

wat hy ek brenge mei. 

 

Zegen  

 

 

 

Een goede zondag verder 
 

 
 

 


