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Wirdum Fr e.o. 

29 januari 2023 

Laven aan octaven 
Zangdienst met als thema: `maaltijd` 

Viering HA 
 

Vanochtend vroeg is het 
al gezellig druk in de 
kerk. De zanggroepen 
`Twalûd` uit Aldeboarn en 
`De Welle` uit Britsum 
zijn onze muzikale 

gasten, o.l.v. Klaske 
Deinum en met 
begeleiding van Arjen 
Nauta. Er is inloop met 
koffie en `noatencake` 
(nútencake), geheel 
passend bij het thema! 

Vóór de dienst begint 
zingen wij onze stemmen 
warm d.m.v. lied 226, in 
canon: `Dank U voor uw 

overvloed, Schepper die ons leven doet. Amen` 

 
Welkom  
Ouderling van dienst, Hinke Meindersma, heet 
de aanwezigen in de kerk en iedereen thuis van 
harte welkom. 
 

Als openingslied zingen wij lied 178: 1 en 2, 

uit Sjongend op Wei: `Feest in de kerk! Feest bij 
de mensen! Blijde gezichten om je heen`  

Hierna volgt een gezongen bemoedig: 
`Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel 
en aarde gemaakt heeft. 
Hij is voor ons een 
barmhartige Vader en tot 
in eeuwigheid duurt zijn 
trouw` 
 

Ter inleiding op de 
dienst 
Iedereen heeft al kunnen genieten van een stukje 
`noatencake`, cake met noten, want overal zit 
vanochtend muziek in. Er staat een feestelijke 
muziektafel met een versierd 
kleed en daarop de `Muzikale 
bôletromp`, gemaakt door 
respectievelijk Linda en Corry. 
Wij gaan ons laven aan 
octaven met liederen uit de 
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muzikale bôletromp; verzoeknummers uit de 
gemeente. Het thema is `maaltijd en 

tafelmuziek`. Een 
aantal liederen 
wordt vooraf 
aangekondigd door 
dûmny, met een 
korte toelichting. 
 
De kinderen mogen 

een muziekinstrument halen om het volgende 
lied te begeleiden: lied 190 uit Sjongend op 
Wei, met als refrein: `Als je geen liefde hebt 
voor elkaar, leef je buiten Gods gloria` 
 

Het koor zingt: 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` 

 
Hierna 
zingen 
wij lied 
718, in 
wissel-
zang: 

`God, die leven hebt gegeven in der aarde 
schoot, alle vrucht der velden moeten we U 
vergelden, dank voor `t dagelijks brood` 
 

Lezing 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 (alias Isaak) 

 
Na dit verhaal 
mogen de 
kinderen helpen 
om de tafel klaar 
te maken door 
brood en druiven 

uit de bôletromp op 
schalen te leggen. 

Het gemeste kalf uit het 
verhaal ging hier 
vanochtend íéts te ver. Er 
is daarom een kandelaar 
met de afbeelding van een 

kalf. De kaars wordt aangestoken.   
 

Hjirnei folget in 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 
 

Een paar 
verbindende woorden    
Laven betekent: laten drinken, verkwikken. 
Vooral met eten en drinken maar ook b.v. met 
muziek. Het latijnse `lavare` betekent wassen of 
baden. Wij laven ons aan elkaar; aan de gaven 
waarin wij mogen delen en wij baden in de 
liederen en de muziek. Als 
verkwikkend water wat je 
goed kan doen en je gelovig 
op kan tillen. Een octaaf 
wordt gevormd door acht 
noten op een rij. Begin en eindnoot is dezelfde, 
alleen een octaaf hoger. Dat klinkt als de 
Eeuwige, de eerste en de laatste. Dezelfde die 
Hij was, is en zal zijn. Hij, die onze dagen 
omspant: `Sit net yn noed`, want in die 
ontzagwekkende ruimte mogen wij muziek 
maken in allerlei kleuren, hier en nu. Ook 
Abraham en Sara maken ruimte aan tafel voor 
hun gasten. De Eeuwige liet zich zomaar zien in 
deze vreemdelingen, engelen, die een hemels 
octaaf zongen op een nieuw begin in hun leven, 
een zoon. Wanneer wij dit ervaren, ook vandaag 
nog, dan kan er zomaar een lach van bevrijding 
boven komen en gaan wij als vanzelf zingen. 
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Mededelingen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar 

de familie Siep 
Lettinga.   

Collectes: 1.PKN: 
Kinderen en jongeren  
2. Onderhoud 
gebouwen 
De kinderen helpen 
mee met collecteren 
 

 
Gebeden, afgesloten met: Droomland – 

Griet Wiersma  
 

Songen noeging, liet 50 – út: `Tusken rein 

en sinne`, lieten foar thús, skoalle en tsjerke: 
`De tafel mei brea en mei wyn stiet wer klear. 
Wy ite en drinke ek mei by `t feest dat wy fiere 
mei Jezus, ús Hear. Hy wiist ús yn `t libben de 
wei` 
 

Tafelgebed met hierin het gezongen `Missa 
Festivo` – Feike 
van Tuinen – 
door het koor 
Het koor zingt 
daarna `Sanctus 
en benedictus` 
 
 
 

Nei de ynstellingswurden sjonge wy mei it 

koar: `God fan fier en hein ús Heit` - tekst Eppie 
Dam, by Mattéus 6: 9-13; meldij Hindrik van der 
Meer 
 

 

Wij brengen elkaar de vredegroet 
 

Gedicht, voorgedragen door Gina Turkstra 

 
Wij zingen lied 395: 4: `Op die maaltijd van het 
paasfeest, op de avond voor zijn dood` 
 

Agnus Dei, gezongen door het koor: 

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, 
ontferm U over ons (bis). 
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 
 
- Lied 385: `De tafel van samen` - Joy Wielkens | 
Petrus in het land | KRO-NCRV - Bing video 

 
De kinderen mogen helpen bij het delen van het 
brood. 
 

Slotlied, in canon, lied 235: `Voor alle goede 

gaven, Heer, zij U de dank en eer` en `Halleluja, 
amen` 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=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
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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Zending en zegen 
It koor sjongt it `Irisches Segenslied` en allgear 
sjonge wy it slot: `Wit, oant wy elkoar wer 
sjogge bisto feilich burgen yn Gods hân` 
 

 
 
 

 

 
Bij de uitgang krijgt iedereen een 
recept 
mee 
naar 
huis. 
 
 

 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema  
Ouderling: Hinke Meindersma 
Diakenen: Folkert Jongbloed, Jannie  

Lindeman, Nieske Span 

Orgel:  Klaske Deinum 
Twee koren o.l.v. Klaske Deinum; 
 Muzikale begeleiding door Arjen Nauta 

Koster:  Drees Visser 
Beamer:  Dick Sterrenburg 
Bloemen: Janke Riemersma 
Dienst mee voorbereid door: Klaske Deinum, Jannie 
Veenstra, Linda Jongbloed, Tjitske Cnossen en Corry 
Brouwer 
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