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EREDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM 
 

op zondag 27 november 2022 om 9.30 uur 
 
 

Eerste zondag van advent 
 

Woord- en tafelviering  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema 
organist:  Wim Dijkstra  

Ouderling: Gijsbert Wassenaar  
Diaken: Jannie Lindeman 

Liturgisch bloemschikken: Lies de Jong  
koster:  Hendrik Hiemstra  
beamer: Dick Sterrenburg   
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Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen   
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Intochtsliet: liet 442 
 
Nei Jo, myn Heilân, haw ik lange, 
befrij my fan myn eangst en sear. 
Mei hiel myn hert wol ‘k Jo ûntfange, 
Jo timpel wol ik wêze, o Hear.  
Lit my mei al wat libbet fiele 
de waarmte fan jo hillige gloed 
en jou my troch jo sêfte strielen, 
o leafdessinne, nije moed.  
 
O Heilân, wachtsje no net langer, 
jo komst is al wat ik begear. 
Deemoedich wol ik Jo ûntfange, 
ik stean fan herten foar Jo klear.  
Wol yn jo leafde my bewarje, 
de wrâld is fol geweld en kwea. 
Wêr soe ik sûnder Jo bedarje?  
Hâld yntocht yn myn hert, o Hear!  
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
V:  Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
V: Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, 
A:  OP U VERTROUW IK    
 
Zingen: lied 207: 2, 3, 4 
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De eerste adventskaars  
 
V:  Zuivere vlam, verdrijf met je licht 

de angsten van ons hart  
 
Lied bij het licht: lied 433: 1,5  
 

 
 

 
 
 
DIENST VAN HET WOORD  
   
Lêzing út it Âlde Testamint: Jesaja 2: 1-5 
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Sjonge: liet 122: 1   

1. Wat wie ik bliid doe’t ik de rop 
wer hearre mocht: ‘Wy steane klear 
om nei de timpel fan de Hear.’ 
Heech sprong de wille yn my op. 
Jeruzalem, o gouden dei, 
as ik dyn poarten yngean mei, 
om dy, o Godsstêd, wer te moetsjen!  
Jeruzalem, my sa fertroud, 
hoe deuglik binn’ dyn wenten boud, 
pracht fan in stêd dy’t wy begroetsje.  

  
Daar gaan we dan in een lange stoet – Irma Pijpers  
 
Zingen: lied 1016: 1, 2  
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Lezing uit het Nieuwe Testament: evangelie naar Matteüs 24: 32-44  
 
Zingen: lied 751: 1,2  
 

 
 

 



 7 

 
 
Preek   
 

Stilte 

Orgelspel  
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen  
 
Collecte: KIA Werelddiaconaat Colombia 2. Onderhoud gebouwen  
 

Voorbeden  
 

Nodiging: Lied 385: De tafel van samen - Joy Wielkens | Petrus in het land | KRO-NCRV 

 
Tafelgebed – lied 403 e gesproken  
 
V: Breng dank aan God, want Hij is goed. 
A: ZIJN LIEFDE DUURT IN EEUWIGHEID 
 
v: Gezegend Gij, machtige God, om het licht van deze dag,  

om het leven uit uw hand, om de liefde ons gegeven.  
A: GEZEGEND GIJ, MACHTIGE GOD 
 
V: Gezegend Gij, eeuwige God, om de werken die Gij doet, 
 om de redding ons gebracht, om uw woord dat richting wijst 
A; GEZEGEND GIJ, EEUWIGE GOD 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1fEVbg7mldA
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V: Gezegend Gij, heilige God  
 om de mens naar uw hart 
 Uw Zoon tot ons gezonden 
 Jezus Christus, onze Heiland 
A: GEZEGEND GIJ, HEILIGE GOD 
 
V: Die op de avond voor zijn lijden 
 het brood genomen heeft, gebroken, 

en het deelde met zijn vrienden: 
 ‘Neem en eet, mijn lichaam voor u’ 
A: WIJ DANKEN U, GOD VAN ONS HEIL  
 
V: die de beker heeft genomen  
 en hem deelde met zijn vrienden: 
 ‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,  
 vergoten tot vergeving en verzoening.’ 
A: WIJ DANKEN U, GOD VAN ONS HEIL  
 
V: Gezegend Gij, omwille van Hem 
 die wij hier en nu gedenken 
 met dit brood en deze beker. 
 Zend uw Geest, kom in ons midden. 
 bind ons samen tot één lichaam 
 dat zindert van leven en geestkracht 
 met handen die gerechtigheid doen 
 en voeten die gaan op de weg van de vrede. 
A: MAAK ONS ÉÉN, DOE ONS HERLEVEN 
 
V:  zo loven en zegenen wij U 
 met allen in hemel en op aarde, 
 want Hij is onze redder en bevrijder 
 Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 
A: AAN U DE EER, DE MACHT, DE GLORIE 
 
A: ONZE VADER…  
 
De vredegroet  
 
V: Moge de vrede van Christus met je zijn   
A: Moge Zijn vrede zijn met jou  
 
Wens elkaar de vrede  
 
Agnus Dei, lam van God  
 
V:  Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld 
A: GEEF UW ONTFERMING   
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V: Lam van God dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
A: GEEF ONS UW VREDE!  
 
Delen van brood en wijn 

 

Slotlied: lied 440: 1,2  
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Zending en Zegen 
 
A: driemaal gezongen amen  


