AVONDGEBED
3 november 2021 om 19.30 in de St Martinuskerk van Wirdum

Dankdag voor gewas en arbeid

voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema
Muziek: ensemble van de Brassband Wurdum
Ouderling van dienst: Corry Brouwer
Diaken van dienst:
Bloemen: Klaaske de Boer
Koster: Janny Veenstra
Beamer: Gerrit de Vries

1

Muziek van het ensemble van de Brassband
Welkom en mededelingen
Lied 981: 1,3

Openingsvers
v:
A:
v:
A:

Heer, open mijn lippen,
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER
God, kom mij te hulp
HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN

v:
A:

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
ZOALS HET WAS IN HET BEGIN EN NU EN ALTIJD
EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN.
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.

V:
A:

AMEN

2

Lied 981: 4,5

Gedicht: Psalmzingen aan de akkerrand – Rob van Uden

3

Zingen: lied 67: 3

Lezing uit Oude Testament: Spreuken 6: 6-11

4

Zingen: lied 845

5

Lêzing út it Nije Testament: Markus 4: 26-34

6

Zingen: lied 718: 1,2,4

7

Meditatie
Stilte
Muzikaal intermezzo – Brassband
Mededelingen en toelichting op collecte – bestemming: 1. Speciaal doel 2. kerkenwerk
Gebeden
Dankgebed
Stil gebed
Gezongen gebed ter afsluiting: De dag, geboren uit het duister
Melodie: De dag door Uwe gunst ontvangen’
Tekst: uit ‘Vieren en brevieren, Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries, p. 80/81
1.

De dag, geboren uit het duister,
verliest zich hier weer aan de nacht.
De stilte zoeken wij. Zij fluistert
ons in het hart, dat Gij ons wacht.

2.

Laat niet de dag ons achtervolgen
alsof de zon niet onderging,
maar laat ons rusten in uw hoede;
herken in elk van ons uw kind.
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3.

Voor licht en liefde ooit geschapen
zijn wij. Zo hebt Gij ons gedacht.
Wij geven ons aan U en slapen
gerust, want Gij bewaakt de nacht.

4.

En laat de morgen voor ons dagen
zoals Gij doet sinds het begin.
Roep uit uw licht en al ons vragen
vindt in uw liefde nieuwe zin.

Slotlied: lied 37: 1,2,6,7 uit: het liefste lied van overzee, deel II, Sytze de Vries,
65 vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën
Melodie: O hoogte en diepte looft nu God Gezang 461 LdK 1973
1,

Maak heel mijn leven tot een lied,
ook als de dag verstilt.
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil.

2.

Niet slechts mijn lippen of mijn hart
zijn daartoe instrument.
Alleen mijn hele wezen kan
pas zingen wie U bent.

3.

En zelfs in pijn en in verdriet
wordt nog het lied gehoord.
Waar ook mijn weg zich wendt of keert
plant zich de echo voort.

4.

Nooit zal mijn leven, dag en nacht,
dan zonder zegen zijn.
Bij elke voetstap die ik zet
bent U zelf het refrein!

Zending en zegen
A: driemaal gezongen amen
Muziek blazers
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