PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 14 november 2021
Hij is voor ons een barmhartige Vader
En tot in eeuwigheid duurt Zijn trouw”
Als gemeente antwoorden wij daarop:
“Onze hulp is in de naam van de Heer,
En tot in eeuwigheid duurt Zijn trouw”

Welkom

Deze zondagmorgen hebben we weer een
zangdienst. Er zijn weer allemaal liederen
aangevraagd door gemeenteleden die we nu
met elkaar kunnen
zingen.
Bij het binnenkomen
kunnen we luisteren naar
orgelspel.
Om half tien worden we
welkom geheten door
ouderling van dienst:
Elizabeth Mozes.
Als openingslied is
aangevraagd: Tel uw
zegeningen uit de liedbundel van Johannes de
Heer.
“Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.”

Ter inleiding op de
dienst

Hannah Reitsma geeft
een kleine toelichting op de dienst
en wat de bedoeling is.

Inzingen onder leiding van
Klaske Deinum
De stembanden en de spieren moeten weer wat

losgemaakt worden en zo zingen we eerst Vader
Jacob(Allen welbekend)
Dan volgt op de zelfde wijze:
“Goede morgen 2x
Allemaal 2x
Samen vrolijk zingen
2x
Tot Gods eer! 2x
Na een paar keer
oefenen zingen we
het in canon.

Zingen

Lied 446:1,3 en 8 uit de bundel van Johannes de
Heer is aangevraagd.
“Prijs de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof”

Bemoediging

De voorganger zingt als bemoediging:
“Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

We kunnen nu kijken en meezingen met een lied
op de beamer:
“Er is een God die hoort”
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Hierna volgt een luisterlied van
Stef Bos en jongerenkoor
Samen op weg.
“Geest van hierboven, leer ons
geloven
Hopen, liefhebben door Uw
kracht”
Klaske Deinum en Elske Roorda
spelen nu samen een duet op
piano en klarinet.

Lezing

Na dit duet volgt er een lezing uit Efeziërs 3:
14-21
Dat God vanuit Zijn rijke
luister ons innerlijk
wezen kracht en sterkte
schenkt door zijn Geest.
We kunnen vervolgens
luisteren naar You raise
me up.
Nu volgt een lezing uit
Johannes10: 27-30
Mijn schapen luisteren
naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.

De bloemen gaan als groet van de gemeente
naar Minne en
Afke Hoekstra
1e collecte:
voor de
diaconie
2e collecte:
voor kerkelijk
werk
De collectes
worden bij de
uitgang gehouden.
Vroeger was het de gewoonte om een
collectelied te zingen.
Daarom zingen we nu:
“Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed,
En een hart om te vergeven,
Wat een ander jou misdoet.
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen”.

Luisterlied van de jeugd

De jeugd had ook een lied ingezonden, maar
helaas lukte het niet om dat op de beamer te
krijgen. Het was Iko Iko (My bestie)
Er wordt een kleine ingekorte vertaling
voorgelezen. Het gaat over vrienden die met
elkaar bij het vuur zitten.

Zingen

Het volgende lied
zingen we in
wisselzang. Het is lied
23b : 1-5
“De Heer is mij
Herder
‘k heb al wat mij lust”

Luisterlied

Alweer een lied uit de bundel van Johannes de
Heer en wel lied 319
“Als hier op aarde mijn werk is gedaan,
En ik kom veilig aan ’s hemels kust aan”

Mededelingen en toelichting op de
collectes

Terwijl de mededelingen komen, worden de
kinderen van de zondagsschool opgehaald.

Dan zijn de kinderen van de zondagsschool aan
de beurt. Die hebben met elkaar een lied
ingestudeerd en dat gaan ze met ons zingen.
“Je mag er zijn”
De tekst en muziek zijn van Herman Boon.
Ze zingen en dansen dat het een lieve lust is. We
doen allemaal mee. Het refrein is als volgt:
“Je mag er zijn
Wie ik?..Ja jij
Je hoort er helemaal bij
Wie ik?...ja jij
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Had je zeker niet gedacht
Wie ik? …ja jij
Je hoort er helemaal bij
Wie ik? …ja jij”

Zending en zegen

De gezongen zending is:
“Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar,
Wat wij hier beleden,
Samen met elkaar”

Gebeden

Onder begeleiding van piano en klarinet zingen
we twee gebeden uit Taizé en een gezongen
Onze vader.
Het eerste lied is Bless the Lord
“Bless de lord, my soul and bless God’s holy
name,
Bless the Lord my soul, who leeds me in- to life”

De gezongen zegen is:
An Irish blessing.
“Dat it paad op dy takomt
en de wyn de goede kant
út waait”

Het 2e lied is Jezus, U bent het licht in ons
leven
“Jezus, U bent het licht in ons leven,
Sta niet toe dat mijn duister tot mij spreekt”
Na deze twee liederen zingen we lied 1006: Het
Onze Vader.
Als slotlied zingen we lied 913:
“Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heren hand”

Na de zegen blijven we nog even zitten om te
kijken en te luisteren naar The Blessing,
gezongen door het Hour of Powerkoor.
Na hier van te hebben genoten gaan we allemaal
weer onze eigen weg.Het was fijn om zo met
elkaar een dienst te beleven en met elkaar te
zingen.

Medewerkers
Voorganger:
ds Wiebrig de Boer-Romkema
Organist:
Klaske Deinum
Klarinet:
Elske Roorda
Koster:
Haije de Boer
Bloemen:
Fokje Tolsma
Beamer: Dick Wijbenga
Ouderling van dienst: Elizabeth Mozes
Vanuit de diaconie: Nieske Span
Voorbereidingscomm: Hannah Reitsma, Klaske
Deinum, Wiebrig de Boer-Romkema, Hinke
Meindersma.
Tekst: HM
Foto ROB
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