
Het gebruiksplan voor onze 
kerk naar aanleiding van 

Covid-19 is in werking 





Tijdens de dienst worden er foto’s 
gemaakt voor plaatsing in de zon-
dag-boeken en voor onze web-
site: www.kerkinwirdum.com

Als je niet wil dat er foto’s van jou 
worden geplaatst, geef dit dan na 
de dienst door aan de fotograaf of 
de dienstdoende ouderling.



Welkom en mededelingen

Voorganger : ds. D.G. Posthuma - Burgum
Organist : Klaske Deinum
Koster : Haije de Boer
Beamer : Dick Sterrenburg

Openingslied: wij horen en lezen  (staande) lied 208, 

‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 











Groet en Bemoediging

Stil gebed

Drempelgebed

v: Hier zijn wij God, uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.

A: BRENG ONS BIJ ELKAAR,
BESCHERM ONS DOOR UW LIEFDE,
AMEN

(hierna gaat de gemeente zitten)



Lied: wij horen en lezen Lied 130: 3 en 4, 

‘Ik heb mijn hoop gevestigd’











Kyriëgebed

Glorialied: wij luisteren naar

‘Laudate omnes gentes – Taizé’





Gebed van de zondag

DIENST VAN DE SCHriften

Lezing: Matteüs 22: 1-14

Lied: wij luisteren naar ‘Veni sancte Spiritus - Taizé’





Preek

Stilte

Orgelspel

Lied: wij horen en lezen Lied 273, 

‘Loof God, die zegent al wat leeft’













DIENST VAN DE gebeden en gaven

Mededelingen door de ouderling van dienst

Gebeden Dankgebed,

Voorbeden,

Stil Gebed

Onze Vader



Onze vader 

Onze Vader in de hemel,
laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag
het brood dat we nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons
Uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.



Slotlied: wij horen en lezen Lied 384, 

‘Als koning opgetreden en heerser van ‘t heelal’





















Wegzending en Zegen



collecte bij 
de uitgang:

1.diaconie

2.kerkelijk 
werk


