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Orde van dienst voor zondag 24 april 2022 
om 09.30 uur in de St Martinuskerk in Wirdum 

 
 

afsluiting van het winterwerk 
 
 
 
 
 

de Emmaüsgangers 

 

Janet Brooks Gerloff ( 1947- 2008 )  

 

 

 

 
 

Voorganger: Ds.Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Albert Minnema 

ouderling van dienst: Elizabeth Mozes 
diaken van dienst: Folkert Jongbloed 

kindernevendienstleiding 
koster: Hendrik Hiemstra 
beamer: Steven Feenstra 
bloemen: Fokje Tolsma 
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Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 

 
OM TE BEGINNEN  
 
Openingslied: lied 111: 1 
 

 
 
Bemoediging  
 

 
 

V: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT   
 
psalm 36: 8-10   
 

V: Hoe kostbaar is uw liefde, God! 

A: IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS SCHUILEN DE MENSEN,  

V: zij laven zich aan de overvloed van uw huis,  
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A: U LEST HUN DORST MET EEN STROOM VAN VREUGDEN, 

V: want bij u is de bron van het leven,  

A:  DOOR ÚW LICHT ZIEN WIJ LICHT.  

Zingen: lied 111: 6 
 

  
 
Bij het afscheid van het winterwerk  
 
Gebed om ontferming, afgerond met het tweemaal zingen van een kyrie uit Taizé 
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Luisterlied: Geest van hierboven  
 
 Geest van Hierboven - Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg | Met hart en ziel 

Pinksterviering - Bing video 
 
DIENST VAN HET WOORD  

Gebed:    

A: BLIJF BIJ ONS, REISGENOOT,  

WANT STILAAN DAALT DE AVOND  

EN DE DAG LOOPT TEN EINDE.  

V: Wanneer de schemer valt 

en we ons willen terugtrekken uit de wereld, 

God, dat we ons dan thuis weten bij U, 

zodat uw licht kan vallen op wat ons doet wanhopen 

en wij niet alleen blijven in onze verwarring.  

A: BLIJF BIJ ONS, REISGENOOT,  

WANT STILAAN DAALT DE AVOND  

EN DE DAG LOOPT TEN EINDE.  

V: Wanneer wij vastlopen en U niet vermoeden, 

God, dat we ons hart dan warmen 

aan een mens die ons de ogen opent 

voor uw toekomst die opengaat.  

A: AMEN  

Zingen: lied 150 
 

1. Loovje God yn ‘t hillichdom!  
 Rop syn namme oeral om, 
 heger as it firmamint, 
 fierder as de sinne rint. 
 Al wat libben hat op ierde, 

https://www.bing.com/videos/search?q=geest+van+hierboven+stef+bos&qpvt=geest+van+hierboven+stef+bos&view=detail&mid=AB6B037CDC0F10C1A87FAB6B037CDC0F10C1A87F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgeest%2Bvan%2Bhierboven%2Bstef%2Bbos%26qpvt%3Dgeest%2Bvan%2Bhierboven%2Bstef%2Bbos%26FORM%3DVDRE
https://www.bing.com/videos/search?q=geest+van+hierboven+stef+bos&qpvt=geest+van+hierboven+stef+bos&view=detail&mid=AB6B037CDC0F10C1A87FAB6B037CDC0F10C1A87F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgeest%2Bvan%2Bhierboven%2Bstef%2Bbos%26qpvt%3Dgeest%2Bvan%2Bhierboven%2Bstef%2Bbos%26FORM%3DVDRE
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 loovje Him yn syn hielal 
 foar syn wûnders sûnder tal. 
 Wol Him earje en hulde biede! 
 

 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 24: 13-35/ Луки 24: 13-35 
 
Verteld uit ‘Het hoogste woord – bijbel voor kinderen’ 

 

 

Луки 24: 13-35 
 

13 Двоє з них ішли того дня до села, віддаленого на шістдесят стадій від Єрусалима, яке 
називалося Емаус; 
14 вони говорили між собою про все, що відбулося. 
15І сталося, коли вони розмовляли й обмірковували, Сам Ісус, наблизившись, пішов 
разом з ними, 
16 та очі їхні були стримані, щоби Його не впізнали. 
17 Тож Він запитав їх: Що це за справа, над якою міркуєте між собою, ідучи? І чого ви 
сумні? 
18 У відповідь один, на ім’я Клеопа, сказав Йому: Ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, 
Який не знає того, що сталося в ньому цими днями? 
19 І запитав їх: Що саме? А вони розповіли Йому про Ісуса Назарянина, Мужа Пророка, 
сильного ділом і словом перед Богом і перед усім народом; 
20як видали Його первосвященики й наші старші на смертний присуд і розіп’яли Його. 
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21 А ми сподівалися, що Він Той, Хто має визволити Ізраїля. І до того ж, оце третій день, 
відколи те сталося. 
22 Та деякі наші жінки здивували нас: побувавши рано в гробниці 
23й не знайшовши Його тіла, вони прийшли й розповіли, що бачили появу ангелів, які 
сповістили, що Він живий. 
24Тоді пішли деякі з нас до гробу — і знайшли все, як говорили жінки; Самого ж Ісуса не 
побачили! 
25 Тоді Ісус сказав їм: О нерозумні й повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили 
пророки! 
26 Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у Свою славу? 
27 І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, 
що стосувалося Його. 
28І вони наблизилися до села, до якого йшли. А Він удавав, що йде далі. 
29 Та вони просили Його, кажучи: Залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується! І 
Він увійшов, щоби залишитися з ними. 
30 І сталося, як сів Він за столом з ними, то, взявши хліб, поблагословив і, переломивши, 
давав їм; 
31 тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали Його. Та Він став невидимий для них. 
32 І сказали вони один одному: Хіба не палало наше серце, коли Він говорив нам у 
дорозі та пояснював нам Писання? 
33 Уставши, тієї ж години вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних 
одинадцятьох і тих, які були з ними; 
34 вони говорили, що справді Господь воскрес і з’явився Симонові. 
35А ці розповіли про те, що сталося в дорозі, та як Він відкрився їм під час ламання 
хліба. 
 

Zingen: lied 255  
 
Gezongen op de melodie van: o Heer, mijn God, ook deze nacht (Liedboek 243) 
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Preek 
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Yuko Matsuoka – Op de weg naar Emmaüs, 2011, olieverf, 116x91 cm  

 

Stilte 
 
Luisterlied: Abendlied – Josef Rheinberger  
 
VOCES8: 'Abendlied' by Josef Rheinberger - Bing video 
 

Bleib bei uns, 

denn es will Abend werden, 

und der Tag hat sich geneiget. 

 

Blijf bij ons, 

want het gaat avond worden 

en de dag loopt ten einde. 
 
DIENST VAN HET DELEN 
 
Mededelingen 

https://www.bing.com/videos/search?q=abendlied+rheinberger+youtube&&view=detail&mid=01A93F45B4C68469E8E401A93F45B4C68469E8E4&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dabendlied%2520rheinberger%2520youtube%26qs%3DUT%26form%3DQBVRMH%26%3D%2525eManage%2520Your%2520Search%2520History%2525E%26sp%3D3%26pq%3Dabendlied%2520rh%26sk%3DLT1UT1%26sc%3D8-12%26cvid%3D021C999B13C4435AACB1E41F62C2A8D1
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Collecte: 1. Zending  2  Onderhoud gebouwen   
 
Orgelspel tijdens de collecte  
 
Gedicht  
 
Luisterlied: You raise me up  
 
You Raise Me Up - Cover by Lucy and Martha Thomas - Bing video 

 
Gebeden, uitlopend op het gezamenlijk zingen van lied 1006 
 
Lied 1006: Onze Vader    
 
 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=You+Raise+Me+Up+by+Pentatonix&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dYou%2bRaise%2bMe%2bUp%2bby%2bPentatonix%26go%3dZoeken%26qs%3dds%26form%3dQBVR&view=detail&mid=CCF1524E85AC41BD9A00CCF1524E85AC41BD9A00&&FORM=VDRVRV
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Slotlied: 642: 1,5,6,8 
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Zending en zegen 
 
Iona Abbey Worship Book: 
 
V:  Yn ús hert en yn ús hûs 
A: DE SEINE FAN GOD 
V:  Yn ús kommen en yn ús gean 
A: DE FREDE FAN GOD. 
V: Yn ús libben, op ús syktocht, 
A:  DE LEAFDE FAN GOD 
V: By de ein, nij begjin, 
A: DE EARMEN FAN GOD OM ÚS TE ÛNTFANGEN, 

THÚS TE BRINGEN. AMEN 
 
 
 


