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KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
  

Op zondag 3 oktober 2021 om 9.30 uur 
 
Israëlzondag   
 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum  
Koster: Haije de Boer 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Beamer: Hendrik Hiemstra 
Ouderling van dienst: ?  
Diaken:  Jannie Lindeman en Nieske Span  
 
ORDE VAN DIENST   
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Openingslied (staande): lied 121: 1,2 
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Bemoediging  
 
v:  Onze hulp in de Naam van de Heer  
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
 
Val – bij psalm 121 – Anton Ent – Liedboek p350 
 
Lied: 121: 4  
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Kyriegebed en Gloria  
 
Kyrie  
 
V: God spreek ons vrij, uit liefde 

en opdat wij verder leven met onszelf 
en met elkaar. 

 
A: Ja spreek ons vrij en zie ons aan 
 
V: Laat vriendelijk de wereld zijn, 

geef vrede met wat is gedaan of nagelaten werd. 
En houd ons vast als wij onszelf en wij elkaar.  
 

A: God spreek ons vrij. God zie ons aan 
 
Gloria 
 
V: Uw naam is de naam die wij prijzen 
 Uw naam loven wij keer op keer 
 
A: Steeds weer willen wij zingen 
 wat de woorden ons verzwijgen 
 
v: Zingend stijgen wij naar stille dingen 
 Naar waar uw licht ons kan bereiken 
 
A: Groter dan wij is het leven 
 Groter dan het leven bent U  
 
V: U bent onder ons gekomen, 
 in ons gebleven en in u zijn wij  
 
A: In uw naam is vreugde en raadsel 
 Uw vrede willen wij leven.  
 
Zingen: lied 8a – in wisselzang 
 
Allen: 1,6 
Vrouwen: 2 
Mannen: 3 
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2.  Het eerste kinderlijk geluid roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 
3.  Zie ik uw sterren in de nacht, die hemelhoog geschapen pracht,  

wat is dan niet het mensenkind, dat Gij het kent en zo bemint. 
 
6.  Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw Naam in de geschiedenis,  

want op de aard' is wijd en zijd het mensenkind uw majesteit. 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Bij Israelzondag  
 
 

 
 
Lied: 332 – twee keer gezongen  
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Lezing: Marcus 10:1-16 
 
Zingen: lied 102 – Alles Wordt Nieuw 

1. Lit de berntsjes bij My komme, kom mar seit de Heare 
Lit de berntsjes bij My komme, lit gjinien se keare. 
Alle berntsjes lyts en grut, wêr’t se ek mar binne 
meie troch in iepen doar, troch myn hûs oprinne. 

 
2. Lit de minsken by My komme, ‘k wol de wei har leare 

Lit de minsken by My komme, lit gjinien se keare. 
Alle minsken earm en ryk, wêr’t se ek mar binne 
meie troch in iepen doar, troch myn hûs oprinne. 

 
Preek 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen en toelichting op collecte. Bestemming:  1. Israëlzondag, kerk en Israël  
2. Kerkelijk werk  
 
Gebeden 
 
MAALTIJD VAN DE HEER  

Nodiging: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel - Leona Philippo - Bing video 

https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk 

Tafelgebed – Dienstboek 28 'Gij, louter licht' 

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

https://www.bing.com/videos/search?q=voor+ieder+van+ons+een+plaats+aan+de+tafel&view=detail&mid=ECB18D20C513CDF96F5EECB18D20C513CDF96F5E&FORM=VIRE
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A: Gij, louter licht, en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 

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. 

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

A: Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.
 Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 

Onze Vader 
 
Vredeswens:  
 
V: De vrede van Christus zij met u en met jou 

A: zijn vrede ook met jou 
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Wensen we elkaar de vrede met een coronaproof gebaar 
 
Delen van brood en wijn  
 
Slotlied: lied 378 
 
Gezongen: couplet 1,3,5  
 
Gesproken – onder pianospel - couplet: 2,4  
 
 

 
 
2. De oren open voor uw woord 

en doof voor vals gefluister, 
de ogen spiegels van uw licht 
dat doorbreekt in het duister; 
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4. de voeten, die, op weg naar U, 

dit huis hebben betreden – 
dat zij van hier met lichte tred 
de weg gaan van uw vrede. 

 

 
 
Zending en Zegen 
 
Na de zegen:  

VOCES8: Denn Er hat seinen Engeln befohlen über dir - Mendelssohn - Bing video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dNNWP8L2K9w 
 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=der+herr+hat+seinen+engeln+befohlen+-+Mendelssohn&&view=detail&mid=CEFD63566D5405EFD6F3CEFD63566D5405EFD6F3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dder%2520herr%2520hat%2520seinen%2520engeln%2520befohlen%2520-%2520Mendelssohn%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dder%2520herr%2520hat%2520seinen%2520engeln%2520befohlen%2520-%2520mendelssohn%26sc%3D0-49%26sk%3D%26cvid%3DA22D36B64E004523822B988534CAD410

