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EREDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
 
Op zondag 21 augustus 2022 om 9.30 uur  
 

 
Zomerserie over wijsheid – 3 
  
 
Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum  
Ouderling: Elske Roorda-Posthuma 
Diaken: Nieske Span 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Koster: Folkert Jongbloed 
Beamer: Derk Jan Wijbenga 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Openingslied: lied 8: 1,2 
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Stil gebed  

 
Bemoediging en groet  
 
F:  Us help is yn de namme fan de Hear 
A: DY’T HIMEL EN IERDE MAKKE HAT 
F: dy’t trou bliuwt oant yn ivichheid 
A: EN IT WURK FAN SYN HANNEN NET LOSLIT 
F:  Genede mei jimme wêze en frede,  
 fan God ús Heit en fan Jezus Christus, ús Hear 
 yn ‘e mienskip fan de Hillige Geast  
A: AMEN 
 
Zingen: lied 8a: 3,6 

 
 

 
 
Smeekgebed en gezongen kyrie 
 
Smeekgebed uitlopend op “Zo bidden wij en zingen”: lied 301 K 
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Glorialied: 158b 
 
Eerste keer: voorzang – wie het kent zing vooral vast mee!  
Tweede keer: allen  
 

 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
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Ter inleiding op de zomerserie 
  
Sjonge: liet 313  
 
Us wol Gods wurd allinne 
in skat fan wiisheid jaan. 
Haw moed, want jimme kinne 
de reis dêr wol mei dwaan. 
Dat wurd wurdt mear en mear, 
wêr’t ek jim wegen wine, 
in lampe ljocht en klear, 
en elk sil dêryn fine 
it antlit fan de Hear.  
 
God iepenet hert en earen, 
dat wy, yn leauwe oan Him, 
hoe’t oare stimmen beare, 
dochs acht jouwe op syn stim.  
Gods wurd bringt krêften mei 
om moedich al ús dagen 
te gean de smelle wei  
en stil it krús te dragen 
de Heilân achternei.  
 
Bij Job 
 
Luisterlied: Het nulpunt – het lied van Job – Stef Bos  

Stef Bos - lied van Job 'het nulpunt' - Bing video 

 
Nu ik alles heb verloren 
En de stilte mij verwacht 
En ik mijzelf heb teruggevonden 
Daar waar ik dacht dat ik niet was 
 
Nu ik alles los moet laten 
En het donker mij omarmt 
Alle grond is weggeslagen 
Moe gevochten en gestrand 
 
Sta ik in de open vlakte 
Weet niet wat nog te geloven 
En ik heb niets meer te verliezen 
 
Dus ik geef me beter over 
 
Nu ik de grens heb leren kennen 
Tot waar mijn handen kunnen gaan 

https://www.bing.com/videos/search?q=Het+nulpunt+stef+bos&docid=608001077004472658&mid=F6BC8AAFC88F5243BF2EF6BC8AAFC88F5243BF2E&view=detail&FORM=VIRE
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Nu ik weet wat mij te doen staat 
En begin van voor af aan 
 
Nu ik zie hoe op het nulpunt 
Ik door de leegte wordt gered 
En verbaast ben hoeveel liefde 
Zich altijd weer naar buiten vecht 
 
Ik sta hier in de open vlakte 
Weet niet wat nog te geloven 
En ik heb niets meer te verliezen 
 
 
Dus ik geef me beter over 
 
 
Tweede lezing: Job 38: 1 t/m 18  

 
Zingen: lied 942:  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCfYN6MRd8dFfeUAWuKqBeyQ
https://www.youtube.com/channel/UCfYN6MRd8dFfeUAWuKqBeyQ
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Luisterlied: lied 929 Zoals de regen onverwacht | Petrus - Protestantse Kerk 
 

Zoals de regen onverwacht 
een moede aarde op nieuwe krachten brengt, 
zoals een bedding leeg en dor 
plotseling volstroomt en leven brengt, 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zoals-de-regen-onverwacht/?utm_source=nieuwsbrief_Petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=220806
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zo is mijn God, 
zo overkomt Hij mij, 
een bron die uitbreekt 
in mijn woestijn; 
ik adem op, 
de dood ontkomen. 

Zoals het daglicht te middernacht 
zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt, 
maar in de morgen stralend nieuw 
de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, – 
zo is mijn God, 
zo overkomt Hij mij, 
een licht dat uitbreekt. 
Ik hef het hoofd, 
en ik sta op, 
de dood ontkomen. 

Preek  

Stilte 
 
Orgelspel  
 
DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN 
 

Mededelingen en collecte.   
 
Gebeden  
 

Gebed: Waar zouden wij zijn – A.F. Troost 
 
Afgewisseld met lied 368 g   
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Waar zouden wij zijn, goede God, 

zonder vertrouwen in wat komt? 

 

Waar zouden wij zijn 

als wij alle hoop zouden verliezen? 

 

Waar zouden wij zijn 

als alle moed ons ontnomen werd? 

 

Zingen: 368g –  

 

Waar zouden wij zijn 

als Uw wijsheid ons ontviel? 

 

Waar zouden wij zijn 

als U ons geen kracht zou geven? 

 

Zingen: 368g – 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=9c4e0d140f&e=a69087ca82
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Waar zouden wij zijn 

zonder vreugde bij U vandaan? 

 

Waar zouden wij zijn 

als wij niet leefden in Uw vrede? 

 

Vervul ons dan met Uw Geest, 

totdat Uw koninkrijk gekomen is. 

 

Zingen: 368g –  

 
Stil gebed 
 

Zingen: 368g –  

 
 
Onze vader  
 
Slotlied: 650 - in wisselzang 
 
1: allen  
2: vrouwen 
3: mannen 
4: allen  
5: vrouwen 
6: mannen 
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7: allen  
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Zending en Zegen 
 
A: drie maal gezongen amen 
 
 
 
 


