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ZANGDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
 
Op zondag 10 oktober 2021 om 9.30 uur 
 
 

 
 
 
 
Deze zangdienst is voorbereid door: Hinke Meindersma, Hannah Reitsma, Klaske Deinum en 
Wiebrig de Boer-Romkema 
 
Orgel en piano: Klaske Deinum 
Klarinet: Elske Roorda-Posthuma 
Koster: Wiebe Brouwer 
Bloemen: Lieuwkje van Lune 
Beamer: Derk Jan Wijbenga 
Ouderling van dienst: Gijsbert Wassenaar   
Diaken: Hannah Reitsma     
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ORDE VAN DIENST   
 
Orgel of pianospel  
 
Vanaf 9.12: The Lark Ascending (de zangvogel zoekt het luchtruim)  
– een toongedicht, ook wel ‘symfonisch gedicht’ – Ralph Vaughan Williams. 
 
R. Vaughan Williams - The Lark Ascending | Candida Thompson & Amsterdam Sinfonietta - 
Bing video  
 
Hij componeerde dit in 1914, in het begin van de Eerste Wereldoorlog. Deze pastorale van 
een zingende vogel die omhoog vliegt was van een hele andere orde dan het leven in 
oorlogstijd. Alle aandacht ging uit naar de oorlog, waardoor de premiere of The Lark 
Ascending 7 jaar vertraging opliep.  
Nu 100 jaar geleden, in 1921, vond de premiere uiteindelijk plaats.  
 
Welkom en mededelingen  
 
Openingslied (staande): lied 705: 1,4 – van Hinne en Tjitske Visser.  
 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=the+lark+ascending+youtube&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dthe%2blark%2bascending%2byoutube%26qpvt%3dthe%2blark%2bascending%2byoutube%26FORM%3dVDRE&qpvt=the+lark+ascending+youtube&view=detail&mid=02370FB88A9A55038A8002370FB88A9A55038A80&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=the+lark+ascending+youtube&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dthe%2blark%2bascending%2byoutube%26qpvt%3dthe%2blark%2bascending%2byoutube%26FORM%3dVDRE&qpvt=the+lark+ascending+youtube&view=detail&mid=02370FB88A9A55038A8002370FB88A9A55038A80&&FORM=VDRVSR
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Bemoediging  
 

 
 
Gebed op de drempel van de dienst: lied 488 – Opwekking - van Corry Brouwer 
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Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de 
kracht van Uw liefde 

-Refrein- 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke 
dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 

-Refrein 2x- 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

-Slot 2x- 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 

Ter inleiding op de dienst – Hannah Reitsma  
 
Inzingen o.l.v. Klaske Deinum 
 

 
 
Er zaten acht kippen 
in een oud kippenhok 
En die gingen ’s avonds samen 
voor het eerst …. op stok  

 
Klarinet en piano: Su l’Arno andiam - Romanza fan Ernesto Cavallini (1807-1874) 

 
Staande meezingen met Nederland Zingt: Ik zie een poort wijd open staan – van Nieske 

Span 
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https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-zie-een-poort-wijd-open-

staan/POMS_EO_1550657?cHash=840f23990c98411b4a454e5ed27196ee 

 

Lied 657: 1,2  - bundel Johannes de Heer - van Johan van der Graaf 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout 
en mij redde van de dood. 
 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Bakermat – One Day (Vandaag) 
 
Bakermat - One Day (Vandaag) Official Music Video - Bing video 
 
Fanút de jeugdapp ynbrocht troch Gijsbert Wassenaar 
 
Zingen (staande): lied 675: 1,2 - van Hinke Meindersma en Windel Jongbloed 

Vrouwen:  Geest van hierboven,  
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door Uw kracht! 

 
Mannen:  Hemelse vrede,  

deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht! 

 
Allen:   Wij mogen zingen van grote dingen 
  als wij ontvangen al ons verlangen, 
  met Christus opgestaan. Halleluja! 
  Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
  als wij herboren Hem toebehoren 
  die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Vrouwen:  Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
  liefde die ons hebt liefgehad?  
 
Mannen: Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
  Gij houdt ons bij de hand gevat. 
 
Allen:  Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
  Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
  en onze koning zijn. Halleluja! 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-zie-een-poort-wijd-open-staan/POMS_EO_1550657?cHash=840f23990c98411b4a454e5ed27196ee
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-zie-een-poort-wijd-open-staan/POMS_EO_1550657?cHash=840f23990c98411b4a454e5ed27196ee
https://www.bing.com/videos/search?q=bakermat+one+day+vandaag&&view=detail&mid=43D4376958C88460355943D4376958C884603559&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbakermat%2Bone%2Bday%2Bvandaag%26FORM%3DHDRSC3
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  Gij, onze Here, doet triomferen 
  die naar U heten en in U weten, 
  dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
   
Lied: Hoger dan de blauwe luchten - van Jonathan Reitsma 

Hoger dan de blauwe luchten 

en de sterretjes van goud 

woont de vader in de Hemel 

die van alle kinderen houdt. 

 

Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 

Kent hun tranen en hun pijn. 

Ja, voor de grote en voor de kleine 

wil de heer een helper zijn. 

 

Daarom vragen wij eerbiedig, 

vouwen wij de handjes saam 

Heer die altijd naar ons luistert 

Neem dan nu ons danklied aan. 

Amen, Amen. 

Gezongen lezing: lied van Mozes  

Stef Bos zingt ‘Lied van Mozes’ (Onbereikbaar dichtbij) | 70 jaar tv 
 
Evangelische Omroep (EO) - Stef Bos zingt 'Lied van Mozes' (Onbereikbaar dichtbij) - Bing 
video 
 
Gezongen lezing: lied 601: 1,2 
 
Bij Johannes 8: 12 
 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt 
nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’  
 

https://www.bing.com/videos/search?q=lied+van+Mozes+stef+bos&docid=13844655733852&mid=AA60FBBCF554E609D712AA60FBBCF554E609D712&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=lied+van+Mozes+stef+bos&docid=13844655733852&mid=AA60FBBCF554E609D712AA60FBBCF554E609D712&view=detail&FORM=VIRE
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Lied (staande): Ik wandel in het licht met Jezus – bundel Johannes de Heer 13: 1,2,5,6  
 

van Gina Turkstra  

Vrouwen:  Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk’re dal ligt achter mij, 
 en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen. 
 Welk een liefdevolle vriend is Hij. 

 
Allen:   Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ik luister naar Zijn dierb’re stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
Mannen:   Ik wandel in het licht met Jezus, 

mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

 
Allen::  Ik wandel in het licht met Jezus, 

en ik luister naar Zijn dierb’re stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem.  

 
Lied: Welk een vriend is onze Jezus: 1,3 – liedbundel Johannes de Heer - van Simon Turkstra 
 

Welk een vriend is onze Jezus, 

die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

dikwijls drukt ons zonde neer. 

juist omdat wij ’t al niet brengen 

in ’t gebed tot onze Heer. 

 

Zijn wij zwak, belast, beladen 

en terneer gedrukt door zorg, 

dierb’re Heiland, onze toevlucht 

Gij zijt onze Hulp en Borg. 

Als soms vrienden ons verlaten, 

gaan wij biddend tot de Heer; 

In zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

 



 9 

In zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

Lied: Jezus is de goede Herder - van Chris Reitsma 

Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

Als je ’s avonds niet kunt slapen 
Als je bang in ’t donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 

Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 

Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

Lied (staande): Een rivier vol van vrede - van Jelda Veninga  

Opwekking 88 - Een rivier vol van vrede met tekst - Bing video 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen en toelichting op collecte. Bestemming:  1. Jeugdwerk JOP 2.Kerkelijk werk   
 
Gebeden: lied 836: 1,4,5 - van Drees en Elly Visser 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=Opwekking+88+&&view=detail&mid=3D70F1257F2BE23E34303D70F1257F2BE23E3430&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DOpwekking%2B88%2B%26FORM%3DHDRSC3
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Lied 1006: Onze Vader    
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Slotlied (staande): U zij de glorie- Opwekking 213 - van Hannah Reitsma  

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ‘t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
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en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zending en Zegen:  
 
Zending: Lied 810  

 
 
Zegen: Lied 429c 
 

  
Lied 425 
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