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

Kerkdienst in de St. Martinuskerk te Wirdum.

op zondag 03 januari 2021 om 09:30 uur

http://www.kerkinwirdum.com/


Welkom en mededelingen.

Voorganger: ds. B. Bloemink, Beetgum
Organist : Klaske Deinum
Koster : Folkert Jongbloed
Beamer : Gerrit de Vries

Dienst van de Voorbereiding

Aanvangslied: lied 213: 1,  2  en  3    (zanggroep)















Stil gebed

Votum en groet

Aanvangswoorden

Wij vragen onze God om ontferming,
Heer, ontferm U, Kyrië Eleïson

Ter inleiding luisteren wij naar
het Kyrië Eleïson van Herman van Veen.





Gebed

Zingen: lied 418: 1 en 2



Lied 418 : 1,  2.



Lied 418 : 1, 2.



Lezen:  Psalm 13

Zingen: lied 863: 1, 2, 5, en 6   (zanggroep)



Lied 863: 1,  2,  5,  en  6



Lied 863: 1, 2, 5  en  6



Lied 863: 1, 2,  5 en  6



Lied 863: 1, 2,  5  en  6



Preek

Na de prediking vragen wij zingend de Heer om zijn vrede.

Dona Nobis pacem . . . .



Na de prediking vragen wij zingend de Heer om zijn vrede.

Dona Nobis pacem…. U kent vast de latijnse woorden wel:

Dona Nobis Pacem, geef ons vrede

Vrede in ons hart, vrede in de Corona epidemie,
vrede in de wereld.

De opname die u te zien en te horen krijgt gaat gepaard met 
enkele beelden van ellende van oorlog en vluchtelingen.

U kunt thuis meezingen . . . . . 





Mededelingen

Collectes  1e Diaconie
2e Kerkelijk werk 

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.



Heenzending met de Zegen

Slotlied: lied 416:  1,  2,  3  en  4  (zanggroep)

















Gezongen  Amen




