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ZANGDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
 
Op zondag 29 januari 2023 om 10.00 uur 
 
Dienst van Schrift en Tafel  
 
Laven aan octaven – thema: Maaltijd  
 
 

 
 
 
 
 
Deze zangdienst is voorbereid door: Linda Jongbloed, Klaske Deinum, Jannie Veenstra, Corry 
Brouwer en Tjitske Cnossen en Wiebrig de Boer-Romkema 
 

 
Muzikale leiding: Klaske Deinum   
 
Te gast: sjonggroep Twalûd uit Aldeboarn en sjonggroep De Welle uit Britsum o.l.v. Klaske 
Deinum, orgel- en pianobegeleiding: Arjen Nauta 
 
Ouderling van dienst: Hinke Meindersma  
Diaken: Folkert Jongbloed  
Koster:  Drees Visser  
Bloemen: Janke Riemersma  
Beamer: Dick Sterrenburg 
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ORDE VAN DIENST   
 
Inloop met koffie en lekkers vanaf 9.30 uur  
 
10.00 begint de dienst  
 
Inzingen o.l.v. Klaske Deinum: lied 226  

 
 
Welkom en mededelingen  

 
Openingslied (staande): lied 178: 1,2 – Sjongend op Wei 
 

1. Feest in de kerk! Feest bij de mensen!  
Blijde gezichten om je heen.  
Vrolijk gelach, veel goede wensen. 
Niemand voelt zich vandaag alleen.  
Fijn als je samen eten mag aan tafel bij de Heer, 
vandaag en telkens weer. 

 
2. Tafel van één, brood om te weten 

Dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in Vrede. 
Oud en vergeten, nieuw geheim. 
Breken en delen, Zijn, wat niet kan. 
Doen wat ondenkbaar is: Dood en verrijzenis! 

 
Bemoediging, voorzang en allen  
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Noot vooraf   
 

  
 
Zingen: lied 190 – Sjongend op Wei - In wisselzang:  
 
Couplet 1: allen 
Couplet 2: vrouwen (refrein wel weer: allen) 
Couplet 3: mannen (refrein wel weer: allen)  
Couplet 4: allen 
 
1.   Als je geen liefde hebt voor elkaar,  

 
vallen de dromen in duigen.  

 
Dromen van vrede worden niet waar,  

 
kwaad is niet om te buigen  
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Refrein: 

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar  

 
leef je buiten Gods gloria.  

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar  

 
leef je buiten Gods gloria.  

 
2.   Als je geen antwoord geeft op verdriet,  

 
zullen de tranen niet drogen.  

 
Als je het leed in de wereld niet ziet,  

 
worden Gods woorden verbogen. Refrein 

 
3.   Als je geen oog hebt voor het gemis,  

 
als je geen brood weet te delen,  

 
denk dan aan Jezus die brood en die vis  

 
uit liefde deelde met velen. Refrein 

 
4.   Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

 
is er geen hoop meer op zegen. 

 
Kinderen, maak de liefde toch waar; 

 
schrijf het op alle wegen: Refrein 

 
Koren: Kyrie en Gloria uit de ‘Missa Festivo’ van Feike van Tuinen  
 
Vertaling van de Latijnse tekst:  
 
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U 
 
Glorie aan God hoog in de hemel en op aarde vrede in mensen van zijn welbehagen. Wij 

loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U. Wij danken U om uw glorie!  

Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen! Jezus Messias, één met de Vader, Lam 

van God, Zoon van de Vader, die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: geen uw 

ontferming, aanvaard ons gebed. Die zit aan de rechterhand van de Vader, geef uw 

ontferming. Heilig, heilig zijt Gij alleen, Heer, Allerhoogste, Jezus Messias, heilige Geest, 

glorie van God! Amen, amen  

Zingen: lied 718 - in wisselzang 
 
Allen: 1,4 
Vrouwen: 2 
Mannen: 3 
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Verhaal uit het Oude Testament: Hoog bezoek  
uit: Het hoogste woord, bijbel voor kinderen, bij Genesis 18: 1 t/m 15 en Genesis 21: 1 t/m 7   
 
verteld door: Linda Jongbloed 
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Songen lêzing: Matteüs 6: 25-34 – lied 74 út: Lieten fan leauwe en langstme, krúspuntbondel 
 
Meisjonge mei: Sit net yn noed – Zanggroep De Dobber uit Harich – tekst: Fedde Schurer 
 
De Dobber uit Harich " Sit net yn Noed " - YouTube 
 
Sit net yn noed: wat sill’ wy ite of drinke, 
Hoe komt it mei de hier en mei de klean? 
Jim moatte net te folle yn ’t foar tinke, 
Hâld it mar op in soargeleas bestean.  
 
In libben fol fan kramp en takomstnoeden 
Kin him dochs nea yn folle fleur ûntjaan. 
De bangens komt it lichem net te’n goeden, 
It moat in minkse skea en ôfbrek dwaan. 
 
Kom, ’t hat gjin doel al yn it foar te kriten, 
Mei soarchlik stinnen komt men ek net klear. 
It libben is fan mear belang as ‘t iten 
En klean is moai, mar ’t lichem is sels is mear.  
 
De fûgels wrotte har de lea net stikken 
en wa fan jimme hat sa’n fleurich lot? 
Hja fine altyd wol wat om te pikken 
en ite tankber út de hân fan God.  
 
De pinksterblommen bloeie ‘r samar hinne, 
hja skrippe net en ha gjin swierrichheid; 
En sis no sels oft hja net moaier binne 
as Salomo yn al syn hearlikheid?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NUH4dKEMTb8
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Tiis net oer dingen dy’t noch stean te kommen 
en oer de dei fan moarn, dy’t nimmen ken: 
God soarget foar de fûgels en de blommen 
en soe er noch net mear nei jimme sjen?  
 
Jim moatt’ net jimmer yn ‘e soargen sitte 
Net altyd freegje: wêr giet dit op ta?  
Sa dogge heidens dy’t net better witte – 
de Hear sjocht wier wol wat jim nedich ha.  
 
Dus jimme, sykje ’t earst fan alle dingen 
Gods keninkryk en syn gerjochtigheid – 
Om al it oare hoeg’ jim net te twingen, 
dat wurdt der jim op tajûn fan jim Heit.  
 
De frees foar moarn ûntnimt jim hjoed de frede 
en ’t jout jim neat, jim klachten binne’ omdôch; 
Lear libjen by de dei op Gods genede 
en moarn fan ‘t selde ; ien dei is krekt genôch.  
 
Intermezzo – een broodje ‘Sit net yn noed’   
 

 
 
 
Mededelingen en collecte. Bestemming: 1. PKN: Kinderen en jongeren 2. Onderhoud 
gebouwen 
 

Gebeden – Corry brouwer 
 
afgesloten met: Droomland – Griet Wiersma  
Meezingen mag!  
 

Droomland (1).mp3

 
 
Heerlijk land van mijn dromen 
Ergens hier ver vandaan 
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Waar ik zo graag wil komen 
Daar waar geen leed kan bestaan 
 
Droomland, droomland 
O, ik verlang zo naar droomland 
Daar is steeds vree, dus ga met mij mee 
Samen naar 't heerlijke droomland 
 
Zwerver, gij vindt daar vrede 
Zieke, gij kent geen pijn 
Daar wordt geen strijd gestreden 
Daar waar mijn broeders nog zijn 
 
Droomland, droomland 
O, ik verlang zo naar droomland 
Daar is steeds vree, dus ga met me mee 
Samen naar 't heerlijke droomland 
 
Daar is steeds vree, dus ga met me mee 
Samen naar het heerlijke droomland 
 
Droomland, droomland 
O, ik verlang zo naar droomland 
Daar is steeds vree, dus ga met me mee 
Samen naar 't heerlijke droomland 
 
Noeging: liet 50 – út: Tusken rein en sinne, lieten foar thús, skoalle en tsjerke  
 

 
 
Wêrom fiere minsken dat feest hjir sa graach? 
Wêrom dochs dy wyn en dat brea? 
It antwurd is krektlyk as doe op dy fraach: 
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Wy wurde befrijd fan ‘e dea.  
 
Earst wiene wy bûn, mar God makke ús frij 
En learde ús wûnders te sjen:  
In lân fan belofte foar dy en foar my; 
Dêr meie wy boartsje, as bern.  
 
Wy leare dat alles fan Jezus, ús Hear. 
Hy die it ús sels ommers foar, 
Want Hy is ús Kening, Hy stiet foar ús klear. 
Wy komme: Hy iep’net de doar.  
 
  
Tafelgebed  
 
v: God, wij danken U met heel ons hart, want U bent de Schepper van alles wat leeft,  

U roept ons bij onze naam, U houdt van ons en laat ons steeds weer weten dat we niet alleen 

zijn.  Want 'Ik zal er zijn' is uw naam. 

 Daarom willen we U loven en eren samen met allen die ons zijn voorgegaan in geloof: 

Sanctus en benedictus: koren 
 

Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten 
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid, 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend die daar komt in de naam van de Heer!  
Hosanna in de hoge!  

 
 

v: We danken U dat U in Jezus hebt laten zien, wie U bent.  

 Die is opgestaan uit de dood als eerste van ons allen.  

 Die ons brood is geworden voor onderweg. 

 Jezus zei op de avond voor zijn sterven, 

 tegen zijn vrienden: 

 Kom, kom nog één keer met Mij aan tafel! 

 Ik wil graag voor de laatste keer met jullie eten. 

 En Hij nam brood - gewoon dagelijks brood - 

 dankte, brak het, gaf het en zei: 

 Kom, eet ervan, om aan Mij te blijven denken 
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 Hij gaf hun te drinken uit de beker en zei: 

 Kom, drink ervan, deze beker is het nieuwe verbond 

 in mijn bloed tot vergeving van zonden.  

 Doe dit om aan Mij te blijven denken. 

 Nog altijd komen wij, zijn vrienden, bij elkaar. 

 Dan breken we het brood in stukken 

 en delen het samen, 

 dan drinken we uit de beker 

 en vertellen over Jezus: 

 hoe hij mensen beter maakte 

 hoe hij bevriend was met mensen zonder vrienden 

 hoe Hij naar hen kon luisteren. 

 hoe Hij keek naar mensen 

 naar wie niemand keek. 

 En altijd zag Hij wel iets moois in ze. 

 En nog altijd bidden we om de Geest of die ons helpt 

 om met elkaar liefde te delen en vrede. 

 om niet te heersen maar te dienen 

 om te zoeken wat verloren gaat 

 om op te richten die gevallen zijn 

 om te troosten die verdriet hebben 

 om te zien wie achterblijven.  

 Jezus is het die ons ook heeft leren bidden. 

 Doe dat zo, zei Hij, bid maar mee:  

Ús Heit: koor en allen: God fan fier en hein ús Heit 

tekst Eppie Dam, by Mattéus 6: 9-13; meldij Hindrik van der Meer 
 

1. God fan fier en hein ús Heit  
Dat wy hilligje Jo namme 
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ûnder ús sa faak ûntwijd 
troch Jo eigen bern beskamme.  

 
2. Bûch de folken nei jo wet,  

lit jo ryk op ierde komme.  
Byn jo wil ús op it hert  
en wy sykhelje ferromme.  

 
3. Jou ús hjoed ús deistich brea  

en ferjou wat wy misdiene,  
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,  
al dy't skuldich foar ús stiene.  
 

4. Lit oer ús gjin neare nacht,  
lied ús net yn blyn begearen.  
Binne wy yn duvels macht,  
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.  

 
5. God fan fier en hein ús Heit,  

wûnder heimnis is jo namme,  
grut yn krêft en hearlikheid,  
oant yn alle tiden. Amen  

 
Vredeswens:  
 
v:  Vrede is het woord dat wij mogen spreken 
A: VREDE IS HET BROOD DAT WIJ MOGEN BREKEN   
 
Wensen wij elkaar de vrede… 
 

Gedicht: Hij brak het brood en schonk de wijn   
 
Zingen: lied 395: 4  
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Agnus Dei: koren 
 
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons (bis).  
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, geef ons uw vrede.  
 

Delen  
 
Tijdens het delen luisteren we naar: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel - Leona 
Philippo - YouTube Music - Bing video 
 
Wat daarna nog kan:  
 
Lied 385: De tafel van samen - Joy Wielkens | Petrus in het land | KRO-NCRV - Bing video 
 
Slotlied: lied 235 in canon:  

https://www.bing.com/videos/search?q=voor+ieder+van+ons+een+plaats+aan+de+tafel&&view=detail&mid=ECB18D20C513CDF96F5EECB18D20C513CDF96F5E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvoor%2Bieder%2Bvan%2Bons%2Been%2Bplaats%2Baan%2Bde%2Btafel%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=voor+ieder+van+ons+een+plaats+aan+de+tafel&&view=detail&mid=ECB18D20C513CDF96F5EECB18D20C513CDF96F5E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvoor%2Bieder%2Bvan%2Bons%2Been%2Bplaats%2Baan%2Bde%2Btafel%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=liederen+Petrus&&view=detail&mid=BFF90A0BD4C3A38F5386BFF90A0BD4C3A38F5386&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dliederen%2520Petrus%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26%3D%2525eBeheer%2520uw%2520zoekgeschiedenis%2525E%26sp%3D-1%26pq%3Dliederen%2520pe%26sc%3D10-11%26sk%3D%26cvid%3D9EB8602DAC7D4D00AE2E7C23843803D1%26ghsh%3D0%26ghacc%3D0%26ghpl%3D
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2e couplet: 
 
Halleluja, halleluja,  
Halleluja, amen  
 
Dan weer 1 en 2 herhalen  
 
Zending en zegen – "Irisches Segenslied" 
Koor  
Allen: refrein, vanaf: Wit, oant wy elkoar....... 
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