
KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM
zondag 29 november 2020                                      om 9.30 uur

Eerste zondag van advent       - Woord- en tafelviering 



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

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

Het gebruiksplan voor onze kerk n.a.v. Covid-19 is in werking 

http://www.kerkinwirdum.com/


Welkom en mededelingen:

Voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema

Organist:        Albert Minnema

Ouderling:     Elizabeth Mozes

Diakenen:      Jannie Lindeman 

Nieske Span en 

Wiebren Jongbloed

Liturgisch bloemschikken: Neeltje Hellinga

Koster:                                   Janny Veenstra

Camera:                                Hendrik Hiemstra

Beamer:                                Gerrit de Vries



DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Intochtslied: lied 25: 2 - u kunt meeneuriën





Bemoediging

V: Onze hulp in de naam van Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: DIE ONS LICHT IS IN DE NACHT.  AMEN

De eerste adventskaars wordt aangestoken - ouderling van dienst

Ondertussen klinkt de muziek: Koraal ‘Christus, der is mein Leben’ – Signum Quartet
(Nu daag het in het oosten, het licht schijnt overal) 





Bij de symbolische schikking voor deze eerste zondag van Advent

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven

met verwachting.
Hul mij in kleuren

en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen 

elkaar
in het teken van de vijgenboom;

nieuw leven breekt door,
kome wat komt



Kyrie: liet 463: 3 en 6  - u kunt meeneuriën

3. Nim se yn jo hoede
Dy’t yn ‘t tsjuster gean,
Kear har lot te’n goede,
Ljocht yn ús bestean.

6. Kyrie eleison,
Jou jo waarmtegloed,
Wol ús kjeld ferdriuwe
Mei jo leafdegloed 



DIENST VAN HET WOORD 

Lezing uit de Brieven: 1 Korintiërs 1, 1-9 

Luisterlied 442 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
- Nederland Zingt -





Lezing uit het Nieuwe Testament:

Marcus 13:  24 – 37

Zingen: lied 130 – Tussentijds - u kunt meeneuriën 



lied 130 – Tussentijds - u kunt meeneuriën 



2. Totdat Hij komt, bestaan wij hier –
wakend en wetend dag noch uur, 
elkander dragend in geloof,
Gods woord verwachtend van omhoog.

3. Heer God, die immer komen zult 
in dood en mensennood gehuld, 
geef dat wij U vandaag verstaan, 
troostend elkander in uw naam.

Preek



Moment van stilte

Orgelspel



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Collecte:    (bij de uitgang)

1. Kerk in Actie Oekraine Kinderen in de knel
2. Onderhoud gebouwen 

Gebeden 

Nodiging

Mededelingen



v: Wij worden genodigd aan tafel te gaan, 

A: TE VIEREN MET BROOD EN MET WIJN  

V: het feest, zoals Jezus het ook heeft gedaan. 

A: WIJ WILLEN ZIJN LEERLINGEN ZIJN. 

Het tafelgebed: ‘Veelbelovend is uw Woord’ (Advent)

V: U komt onze dank toe, HEER onze God,
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd in Jezus, uw Zoon,
de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom, HEER onze God, stemmen wij van harte in met het lofgezang
van allen die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten, van apostelen en martelaren,
van alle zieners en zangers, en sprekend zingen wij U toe:



A: HEILIG, HEILIG, HEILIG, HEER GOD VAN ALLE MACHTEN.
VOL ZIJN HEMEL EN AARDE VAN UW HEERLIJKHEID.
HOSANNA IN DE HOGE.
GEZEGEND HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEER.
HOSANNA IN DE HOGE.

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:
Hij was in levenden lijve uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde met woorden en wonderen van liefde en hoop.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:



Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

A: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. MARANATHA.



V: Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:

A: GEDENK HET OFFER VAN DE ZOON VAN UW LIEFDE
EN AANVAARD ONS OFFER VAN LOF EN DANK.

V: Zend uw Geest in ons midden en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn
van uw aanhoudende zorg en uw liefdevolle leiding
op weg naar uw toekomst, de stad van ons hart,
waarin wij U zullen eren met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.



A: UW KONINKRIJK KOME, HIER IN ONS MIDDEN,

GOD ONZE VADER, GEZEGEND ZIJ UW NAAM,

TOT IN LENGTE VAN DAGEN, DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

AMEN.



Us Heit yn ‘e himel
lit jo Namme hillige wurde
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn ‘e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden,
sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan ‘e kweade.
Want jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Amen



Delen van brood en wijn

Tijdens het delen klinkt: 

O kom, o kom Immanuel, The Piano Guys   – cello en piano





Slotlied: gezang 117: 1, 2 – u kunt meeneuriën 

1.    Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed ?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is. 

2. Uw Sion strooit U palmen
en meien voor uw voet,
en ik breng U in psalmen
mijn jubelende groet.
Mijn hart zal openspringen
gelijk ontluikend groen,
ik wil uw naam lofzingen
zoveel mijn lied kan doen. 



Zending en Zegen  (indien mogelijk staande)

v: De Heer zegene en behoede je 

A: DIE DE AARDE SCHIEP VOOR DE MENSEN 
DIE MENSEN SCHIEP VOOR ELKAAR 

V: De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig 

De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geve je vrede

A DAT WIJ IN VREDE ZIJN.

Allen: gesproken Amen 



Collecte bij de uitgang:

1. Kerk in Actie: 

Oekraine kinderen in de knel

2.  Onderhoud gebouwen



Een goede zondag voor u allemaal.












