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ZANGDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
 
Op zondag 4 december 2022 om 9.30 uur 
 
Tweede advent  
 

 

Dêr’t de minsken sjonge en laitsje, dêr is 

altyd leafde!  - Gerben Rypma 

 

 

 
     

 
 
 
Deze zangdienst is voorbereid door: Windel Jongbloed, Klaske Deinum, Elizabeth Vogelzang, 
Tjitske Visser en Wiebrig de Boer-Romkema 

 
Orgel en piano: Klaske Deinum  
Klarinet: Elske Roorda-Posthuma 
Cello: Fetsje Roorda  
Ouderling van dienst: Elske Roorda-Posthuma  
Diaken: Jannie Lindeman  
Koster: Janny Veenstra  
Bloemen: Janke Riemersma  
Beamer: Hendrik Hiemstra  
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ORDE VAN DIENST   
 
Inloop met koffie en lekkers vanaf 9.30  
 
Muziek voor de dienst:  
 
30 Minutes of Advent Piano Songs | 4 Favourite Advent Hymns for Prayer, Meditation, Focus & Study 
 
Inzingen o.l.v. Klaske Deinum 
 
Melodie: O kom er eens kijken 
 

O kom er eens zingen  
bij ons in de kerk vandaag 
Psalmen, gezangen,  
ja, zingen doen we graag  
Een lange noot of een korte noot 
Een hoge toon of een lage toon  
We zingen samen uit volle borst  
We laven vandaag aan octaven 
O kom er eens zingen  
bij ons in de kerk vandaag 
Psalmen, gezangen,  
ja, zingen doen we graag  
 
Welkom en mededelingen  
 
Openingslied (staande): lied 441: 1,5,7 

https://www.youtube.com/watch?v=_WNMsfCKmEc
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5.  Niets dreef U uit den hoge  

naar wat wij mensen zijn,  
dan liefde, louter liefde.  
U ziet de schuld en pijn,  
waarmee wij allen falen,  
maar houdt die grote last,  
de wereld met haar kwalen,  
in uw erbarmen vast.  

 
7.  Waarom u zorgen maken  

met vragen, dag en nacht,  
hoe u Hem zult ontvangen  
met uw gebrek aan kracht?  
Hij komt, Hij komt met liefde,  
wil zo graag bij u zijn!  
Want Hij weet van uw grieven,  
en Hij stilt al uw pijn. 

 

Bemoediging, voorzang en allen  
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Gebed op de drempel van de dienst: Instrument van uw vrede- ds. Harmke Heuver 
 
God, maak mij een instrument van uw vrede. 
 
Een triangel, voorzichtig, klein,  
maar steeds weer doorgaand. 
 
Of een viool, heftig en boos als het nodig is, 
dan weer meeslepend. 
 
Een fluit, wat lichtheid brengend, 
om op te tillen. 
 
Of een trom, welke trom ook, 
krachtig en grondig. 
 
Een tuba of een cello die de diepte zoekt, 
inhoud geeft. 
 
Of een piano 
voor de verbinding. 
 
God, 
Maak ons een orkest van uw vrede. 
 
Ieder een eigen instrument, 
ieder de ruimte. 
Samen zoekend naar de muziek. 
 
Dat het zo zal zijn. 

 

Luisterlied: Nederland Zingt: Op U mijn Heiland blijf ik hopen  

 

1e couplet: solo  

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=f25366ed3b&e=a69087ca82
https://www.youtube.com/watch?v=ZNaDF4ceVo0
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2e couplet: allemaal  
 
De tweede adventskaars gaat branden 
 

  
 
 
Zingen hierbij: Opwekking 214: 1,5  
 

Ik wandel in het licht met Jezus,  

het donk're dal ligt achter mij, 

en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 

welk een liefdevolle vriend is Hij. 

 

Refrein: 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

en 'k luister naar zijn dierb're stem, 

en niets kan mij van Jezus scheiden 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 

dat straalt te midden van de wereld, 

die gebukt gaat onder zorg en pijn. 

 

Refrein: 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

en 'k luister naar zijn dierb're stem, 

en niets kan mij van Jezus scheiden 

sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ter inleiding op de dienst – Wiebrig  
 
‘Adventslied’ – Elly en Rikkert  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIqPrr74PfAhUIQhoKHepLALMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Famigodelft.wordpress.com%2F2016%2F12%2F04%2Ftweede-advent%2F&psig=AOvVaw2kcfa9UOlqDM5z5H2vMldp&ust=1543933767845849
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Adventslied - Elly & Rikkert - met tekst - YouTube 
 

 
 

Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen: 1,3 – Opwekking 334 
 

1. Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 

(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

3. staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij 

(refrein) 

Klarinet en piano: O kom, o kom Immanuel  
 
Zingen: lied 463: 1,2,3 – Liedboek  
 
In wisselzang:  
 
1: vrouwen 
2: mannen 
3: allen  

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sc-qRjbFY
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Luister- of meezinglied: Jezus is de goede herder 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4
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Liet: Frederyk – by Jesaja 11:1-10 – Hertslach 
 
met een kort intro vooraf  
 
 

 

 
2 De wolf, dy felle swankebast 

Giet bij it boartlik laam te gast. 
Se ha der beide frede mei. 
Sa komt it op in dei  

 
3 De panter jaget net op bút 

Mar rêst bij ’t geitebokje út. 
Se binne-elkoar no suver nei. 
Sa komt it op in dei  

 
4 De liuw dy weidet deagewoan 

Mei ’t kealtsje yn ‘e iere moarn. 
In jonkje rint har hoedzjend nei. 
Sa komt it op in dei  

 
5 In kealtsje boartet mei in bear; 

Har memmen ha gjin rûzje mear 
Yn frede geane se har wei.  
Sa komt it op in dei  
 

6 In slange krûpt dêr bij it bern; 
De beuker hoecht net bang te sjen, 
Gjin njirre komt him mear tenei. 
Sa komt it op in dei  

 
7.  Lykas de see mei wetter fol 
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 Wurdt dan de wrâld fan frede fol. 
 Elk ken de Hear, Hijsels giet mei. 
 Sa komt it op in dei.  
 
Gezongen lezing: Jesaja 11: 1-10:  
 

Lied 772: Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien' - Lars Gerfen | Petrus in het land | 

KRO-NCRV 

 
Gezongen lezing bij het evangelie van vandaag: lied 456b – Lied van de Doper: 1,2,8 
 
Met een kort intro vooraf  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yIkAltq8oAs
https://www.youtube.com/watch?v=yIkAltq8oAs
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Luister- of meezinglied: The Holy city - De Heilige Stad - YouTube 
 
Met een kort intro vooraf  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pnNjv_nQMFc
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Mededelingen 
 
Collecte.  
 
*Bestemming:  1. KIA Werelddiaconaat Libanon/Jordanie/Irak  

2. kerkelijk werk  
 

*Collecte van kaarten vol dankbaarheid voor oudejaarsavond 
 

Tijdens de collecte: Lemster Mannenkoor "Walk in the Light" / "Ik wandel in het Licht met 
Jezus" https://www.youtube.com/watch?v=pSGQHBPUKUA 

 
Gebeden gezongen: lied 1005: 1,5 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pSGQHBPUKUA
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Slotlied (staande): lied 444  
 
1.  Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

2.  De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

3.  Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

4.  De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 
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5.  Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

Zending  
 
Zegen in beurtspraak:  
 
V:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige 

 zegene ons de grote naam!  
 
A:  Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
V: Voor wie zingen op Gods adem  
 van de hoop die niet zal doven: 
 
A:  Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
 
V: Het licht van Gods ogen gaat over u op!  
 
A: De zon van zijn vrede als een nieuw dag!  
 
Zegenlied: Lied 425 
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Voor nu ècht het laatste lied: lied 982 
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