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Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2022 om 9.30 
uur in in de St Martinuskerk in Wirdum  
 
 
voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
pianist: Albert Minnema  
koster: Folkert Jongbloed  
beamer: Derk Jan Wijbenga   
bloemen: Fokje Tolsma 
ouderling: Elizabeth Mozes  
diaken: Hannah Reitsma  

 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Openingslied (staande): 215: 1,3,4 
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Stil gebed  
 
Bemoediging en drempelgebed  
Drempelgebed ten tijde van de joodse feest- en gedenkdagen – naar psalm 119 vers 86 vv  
 
v: Onze hulp komt van de Levende 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT   
 
V: Onderricht mij in uw woorden, 

schenk mij leven op uw wegen  
 
A: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN 
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.  
 
V: Dat uw goedheid mij mag vinden; 
 dat uw heil mijn toekomst wordt 
 en uw woord mijn weerwoord is 
 waar het leven wordt weersproken 
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A: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN 
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN  
 
v: Blijf gedenken wie wij zijn. 
 Gij, mijn hoop, waar nog de nacht duurt; 
 Gij, mijn troost waar ik verdwaald ben. 
 Met uw woord schenkt Gij het leven. 
 
A: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN 
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN.  

AMEN  
 
Zingen: lied 215: 5,7 
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Psalmgebed – psalm 37 – 150 psalmen vrij – Huub Oosterhuis 
 
A:  STILTE VOOR HEM.  

VERWACHT HEM, HIJ ZAL KOMEN.  
 
V Wees niet jaloers op de kwaaien 

De ploerten, benijd ze toch niet. 
Als graspollen dorren ze weg. 
Vertrouw Hem, die God-Ik-zal-zijn. 
En doe wat vandaag nog gedaan moet: 
red hen die geen verweer hebben.   

 
 Wees gelukkig met Hem, 

Hij zal je hart vervullen. 
Jij gaat als een speer van licht 
Je staat als de middagzon. 
De afgrond in gaan de schenders, 
onkreukbaren erven de aarde. 

 
A:  STILTE VOOR HEM.  

VERWACHT HEM, HIJ ZAL KOMEN.  
  
V: Godloochenaars, wat belaag je me 

met je bijtende tanden. 
Hij velt je, maar zijn geliefden 
draagt Hij op zachte handen 
Hij kent hun dagen, hun tobben –  
zij overleven het ergste.  

 
Laat ze maar, Ploert en Schender: 
Nu nog machtige branden, 
morgen vuur dat je uittrapt. 

 
Maar wie zijn woorden betrachten 
zijn als de opgaande zon.  

 
A:  STILTE VOOR HEM.  

VERWACHT HEM, HIJ ZAL KOMEN.  
 
V: Doe goed, dan heb je een weg. 

Wie solidair zijn, barmhartig, 
zullen de aarde vernieuwen. 
Ik zag uit de verte een ceder – 
toen ik voorbijkwam was hij geveld. 
Zo gaat het. Vertrouw die Ene.  

 
A:  STILTE VOOR HEM. VERWACHT HEM, HIJ ZAL KOMEN.  
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Lied van kyrië en gloria: Bloesemtijd – A.C.Bronswijk  
 
Gezongen op de melodie van psalm 12 
 
Ziende geworden zijn wij door de dromen, 
door visioenen van gerechtigheid, 
door de sjaloom, die ons zal overkomen 
en alles omzet in een bloesemtijd. 
 
Maar nog zijn ogen vol van zoute tranen, 
en onze oren horen bitterheid. 
Er is geweld, de klacht wil maar niet tanen 
en duisternis heeft zich hier uitgebreid.  
 
Jeruzalem, belofte van de vrede, 
Stad, waar ooit hoop haar voeten heeft gezet, 
is God vergeten, dat wij hier beneden 
met jou verlangen naar een nieuwe wet?  
 
Waarom laat U, gezeten in de hoge, 
verwarring hier op deze aarde toe? 
O, God, help ons toch in ons onvermogen. 
Uw kind’ren zijn de dwaaltochten zo moe! 
 
Maak deze wereld ziende door de dromen, 
door visioenen van gerechtigheid, 
door de sjaloom die ons zal overkomen 
en alles omzet in een bloesemtijd. 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN  
 

Bij deze Israëlzondag   

Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 25: 6-12  

Afgewisseld met lied 216 – liedbundel ‘Tussentijds’ 
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Lezen: Jesaja 25: 6 
 

Zingen: lied 216:1 – liedbundel ‘Tussentijds’ 

 
 

Lezen: Jesaja 25: 7-8 

Zingen: lied 216: 2 

2.  Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;  
dromen van vluchten en doden en huiv'rend ontwaken.  
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,  
overal vrede geschapen. 

 
Lezen: Jesaja 25: 9-12 
 
Zingen: lied 216: 3  
 
3.  Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.  

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.  
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 

 
Luisterlied: Psalm 20: God zij nabij - Joy Wielkens | Petrus in het land | KRO-NCRV 

 
Lezing uit het Tweede Testament: Mattheüs 25, 31-40 
  
Zingen: Lied 418: 1,2,3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G2Xm3OAL8rk
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Preek 
 

 
 

Sieger Köder, Ihr habt mir zu essen gegeben 

© Sieger Köder-Stiftung Kunst und Bibel, Ellwangen 
 
Stilte 
 
Luisterlied (met meezingen voor wie wil) : Lichtstad met uw paar’len poorten 
 
Lichtstad met uw Paarlen Poorten - Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah' - Official recording - Bing video 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=lichtstad+met+uw+paarlen+poorten+youtube&&view=detail&mid=46194EAFAF95BBD0C25546194EAFAF95BBD0C255&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlichtstad%2Bmet%2Buw%2Bpaarlen%2Bpoorten%2Byoutube%26FORM%3DHDRSC3
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Mededelingen   
 
Collecte. 1. Kerk en Israël  2. Kerkelijk werk  
 
Gebeden, afgerond met het samen bidden van het ‘Ús Heit’  
 
Slotliet: liet 737: 1,2,3,5 
 
Jeruzalem, myn Heite stêd, 
myn memmehûs, wannear 
sil ik dy sjen sa asto bist, 
de breid fan Him, ús Hear?  
 
Dêr is gjin pine, gjin fertriet, 
gjin oergeunst en gjin haat; 
en eangst en earmoed komme net 
dêr’t alles wille waard.  
 
Dêr is gjin dei, dêr is gjin nacht 
gjin dize en tsjusternis, 
mar út ‘e troane skynt it ljocht 
dêr’t de Messias is.  
 
Mei God my jaan, Jeruzalem,  
dat, op in goede dei, 
ik pylger oan dyn poarten bin 
en dat ik yngean mei.  
 
Zending en Zegen 

 

A: Driemaal gezongen Amen. 
 


