KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM
Op zondag 14 november 2021 om 9.30 uur

Deze zangdienst is voorbereid door: Hinke Meindersma, Hannah Reitsma, Klaske Deinum en
Wiebrig de Boer-Romkema

voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Klaske Deinum
Klarinet: Elske Roorda-Posthuma
Koster: Haije de Boer
Bloemen: Fokje Tolsma
Beamer: Derk Jan Wijbenga
Ouderling van dienst: Linda Jongbloed
Vanuit de diakonie: Nieske Span
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Orgel of pianospel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Openingslied (staande): Tel uw zegeningen – liedbundel Johannes de Heer –
van Minne en Afke Hoekstra
Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen,
Tel ze alle, noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar terneer,
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer;
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal ’t harte zingen en de zorgen vliên.
Tel uw zegeningen, één voor één,
tel ze alle en vergeet er geen,
Tel ze alle, noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. Refrein
Bemoediging
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(hierna gaat de gemeente zitten)
Ter inleiding op de dienst – Hannah Reitsma
Inzingen o.l.v. Klaske Deinum: Canon, melodie: "Vader Jacob'
Goedemorgen 2x
Allemaal 2x
Samen vrolijk zingen 2x
Tot Gods eer! 2x
Zingen: lied 446: 1,3,8 – liedbundel Johannes de Heer – van Johan van der Graaf
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
Gij mijn ziel hebt rijke stof
‘k Zal zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft,
hij die door de nood gedreven
zich tot Hem om troost begeeft
die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
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vestigt op de Heer zijn God
vestigt op de Heer zijn God
’t Is de Heer, de Heer
’t Is de Heer van alle heren
’t Is de Heer, de Heer
’t Is de Heer van alle heren
Sions God geducht in macht
Sions God geducht in macht
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht
Sion zing uw God ter eer
Prijs zijn grootheid, loof de Heer
Staande meezingen met: Er is een God die hoort – Nederland Zingt –
van Minne en Afke Hoekstra
Er is een God die hoort - Bing video
https://www.bing.com/videos/search?q=er+is+een+god+die+hoort+youtube&view=detail&
mid=EA767F75720809296878EA767F75720809296878
Luisterlied: Geest van hierboven
Geest van Hierboven - Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg | Met hart en ziel
Pinksterviering - YouTube
Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht
hemelse vrede, deel u nu mede
aan een wereld die u verwacht
ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt
ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht
ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
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ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt
ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn
ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent
ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind
en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk
ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt
Lezing met muzikale begeleiding: Efeziërs 3: 14-21
Luisterlied: You raise me up – van Elizabeth Mozes
https://youtu.be/Yfwlj0gba_k
Lezing met muzikale begeleiding: Johannes 10: 27-30
Zingen: lied 23b – in wisselzang:
Vrouwen: 1, 3
Mannen: 2,4
Allen: 5
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Luisterlied: Lied 319 uit de liedbundel van Johannes de Heer - van Minne en Afke Hoekstra
Als hier op aarde mijn werk is gedaan - Massaal gemengd koor - Bing video

Tekst
1

Als hier op aarde mijn werk is gedaan,
En ik kom veilig aan 's hemels kust aan,
O, dan zal daarin mijn vreugde bestaan,
Dat ik heel dicht naast mijn Heiland mag gaan.
refrein:
O, dat maakt mij zalig en blij,
O, dat maakt mij zalig en blij.
Als ik het Lam zie, geslacht ook voor mij,
Dat maakt voor eeuwig mij zalig en blij.

2

Als ’k eens de plaats, in den hemel bereid,
En reeds zoo lang door mij biddend verbeid,
Binnentreed, aan Zijne hand voortgeleid,
Zal ’k bij Hem wonen tot in eeuwigheid. Refrein
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Als ’k daar mijn vrienden van vroeger ontmoet,
Al mijne dierb’ren daar juichend begroet,
En ’k hoor de stemmen der Engelenstoet,
Dan zal ik prijzen de kracht van Zijn bloed. Refrein
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Mededelingen en toelichting op collecte. Bestemming: 1. Jeugdwerk JOP 2.Kerkelijk werk
(de kinderen van de zondagsschool komen naar de kerk)

Gavenlied: Handen heb je om te geven

2.

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt.
En een hart om uit te leggen
wat een ander moed inspreekt. Refrein

3.

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan. Refrein

4.

Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is.
En een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is. Refrein

5.

Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is.
En een hart om te geloven
in zijn Geest die liefde is. Refrein

Als de kinderen binnenkomen uit de Fikarij:
Luisterlied van jeugd! : Iko Iko (My Bestie) – Justin Wellington
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Justin Wellington - Iko Iko (My Bestie) feat. Small Jam - Bing video

Samen zingen met de kinderen: Je mag er zijn
https://www.youtube.com/channel/UC7w9ev4vLY8F-ly8tDECqiw

Je mag er zijn - Bing video
Tekst & Muziek: Herman Boon
© 2001 Herman Boon
Gebeden: twee gezongen gebeden uit Taizé en een gezongen Onze Vader
Lied: Bless the Lord

Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.
Loovje God, myn siel en segenje syn namme.
Loovje God, myn siel, dy't my it libben jout.
Lied: Jezus U bent het Licht in ons leven

Jezus, Jo binn' it ljocht yn myn libben, lit nea ta dat it tsjuster ta my sprekt.
Jezus, Jo binn' it ljocht yn myn libben, skyn yn my troch jo leafde, o Hear.
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Lied 1006: Onze Vader
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Slotlied: lied 913 - Van Fokje Koopmans
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Zending en Zegen:
Gezongen zending: Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar – van Folkert Jongbloed
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
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wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Gezongen zegen: Irish blessing – tradisjonele segenbede út Ierlân, St Patrick – oersetting
Hindrik van der Meer - van Linda Jongbloed

The Blessing – van Abe Reitsma en Koosje van der Werff
Hour of Power NL - Hour of Power koor zingt 'The Blessing' | Facebook
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