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KERKDIENST WIRDUM ZONDAG 31 JANUARI 2021 
 

  

Dienst van Schrift en Tafel  

 
 
Algemeen:  4e na Epifanie 
Liturgische kleur: groen 
 
 
Organist:  Albert Minnema  
Voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling:  Linda Jongbloed  
Diakenen:   Hannah Reitsma  en Nieske Span  
Koster:   Gerrit de Vries 
Beamer:  Hendrik Hiemstra    
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING  
 
Lied: 316: 1   
 

 
 
Bemoediging - met psalm 18a gesproken  
 
A:  HEER, U HEB IK LIEF, MIJN STERKTE ZIJT GIJ. 
 
v: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
 Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. 
 
A:  HEER, U HEB IK LIEF, MIJN STERKTE ZIJT GIJ. 
 
v: Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind 
 Mijn schild, mijn behoud en bescherming 
 
A:  HEER, U HEB IK LIEF, MIJN STERKTE ZIJT GIJ. 
 
v: Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen, 
 Dan doet geen vijand mijn kwaad. 
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A:  HEER, U HEB IK LIEF, MIJN STERKTE ZIJT GIJ. 
 
v: De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, 
 Verheerlijkt zij God, mijn verlosser . 
 
A:  HEER, U HEB IK LIEF, MIJN STERKTE ZIJT GIJ. 
 
Lied: 316:4  
 

 
 
 
Gedicht: Avondklok, Marieke Lucas Rijneveld,  verschenen in Trouw 
 
Filmpje: Niet alles is in lockdown / Not everything is locked down.  
 
Niet alles is in lockdown  
 
Bedenk:  
Zonneschijn is niet in lockdown 
Frisse lucht is niet in lockdown 
Familietijd is niet in lockdown  
Vriendschap is niet in lockdown 
Creativiteit is niet in lockdown 
Gebeden zijn niet in lockdown Hobby’s  
Hoop en dromen zijn niet in lockdown 
Vriendelijkheid is niet in lockdown 
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Leren is niet in lockdown 
Gesprek is niet in lockdown 
Verbeelding is niet in lockdown 
Zonsondergangen zijn niet in lockdown 
 
Koester wat je hebt,  
blijf thuis en maak het beste van je tijd  
Dat je gezond mag blijven, gelukkig,  
dat het je goed mag gaan. Amen  
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Luisterlied – Waar twee of drie 
 
een nieuw lied, geschreven door ds. Job de Bruijn (Petrus-PKN) 
  

Waar twee of drie | Petrus (protestantsekerk.nl) 

Een nieuw lied, geschreven door ds. Job de Bruijn (+ 

bladmuziek). 

Waar twee of drie mijn woorden horen, 
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn. 
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen, 
vertrouw op mij: Ik zal er zijn. 

Lezing uit het Eerste Testament: psalm 111  

1Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hart 

in de grote kring van oprechten. 

2Machtig zijn de werken van de HEER, 

wie ze liefheeft, onderzoekt ze. 

3Zijn daden hebben glans en glorie, 

zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. 

4Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, 

genadig en liefdevol is de HEER.  

5Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waar-twee-of-drie-1/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210123
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eeuwig gedenkt hij zijn verbond.  

6Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden 

en gaf hun het land van andere volken. 

7Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, 

uit al zijn regels blijkt zijn trouw, 

8ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, 

gemaakt volgens waarheid en recht. 

9Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, 

voor eeuwig zijn verbond ingesteld. 

Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. 

10Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, 

wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. 

Zijn roem houdt stand, voor altijd. 

Lied: 111: 5,6 
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Lêzing út it Nije Testamint: Marcus 1: 21-28  

21Hja rûnen nei Kafárnaüm.  
De earste sabbat al gong Er nei de synagoge en joech ûnderrjocht.  
22De minsken hearden dêr nuver fan op,  
want Hy die dat as in man fan gesach en net as de wetlearaars. 
 23No wie dêr krekt in man yn har synagoge, dy’t in kweade duvel ynhie;  
dy begûn te razen:  
24Wat hawwe Jo mei ús te krijen, Jezus fan Nazaret?  
Binne Jo kommen en bring ús yn ’t ferdjer?  
Ik wit wol, wa’t Jo binne: Gods Hillige!  
25Jezus spriek him foars oan en sei: Hâld dy stil en gean út him wei!  
26De duvel skuorde de man hinne-en-wer en mei lûd gebear gong er út him wei.  
27Se stienen allegearre fersteld en fregen inoar oer-en-wer: Wat hâldt dit yn? 
Sok learen is nij, it giet mei gesach.  
Hy kommandearret de duvels en dy jouwe om syn sizzen.  
28En de rop fan Him gong as diggelfjoer hiele Galiléa troch. 
 
 
Lústerliet: Kwartettekoar, fan de CD ‘Hertslach’: Gods wurd is ús in lampe: no 10  

Gods wurd is ús in lampe, in ljochtfal op ús paad,  
dêr't stjerren bij ferdampe, in wei troch see-en skaad.  
Sa bin ek wij in ljocht: in wekflam of in brander,  
in toer dy't rûnom sjocht, in kersflam op in stander.  
As fjoer dat wûnders docht.  
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De lampe fan it lichem dat is dyn helder each:  
it makket dingen sichtber dysto dêrfoar net seachst.  
Want hat it each gjin ljocht dan is it ien-en al tsjuster.  
Mar mei in each dat sjocht bisto net langer bjuster  
it smelle paad fan rjocht.  
 
In protte minsken kieze de brede, skjinne wei -  
benaud om te ferliezen, se rinne leaver mei.  
It bonkich paad fan rjocht is steil en folle swierder,  
mar wa't de muoite docht dy bringt it des te fierder.  
Hij hat de wierheid socht.  
 
Tekst: Eppie Dam/ muzyk: Hindrik van der Meer  
 
Preek 
 
Stilte 
 
Orgelspel 
 
DIENST VAN HET DELEN  
 
Mededelingen en toelichting collecte: 1. Jeugdwerk JOP 2.  Onderhoud gebouwen  
 
Gebeden 
 
V: God, onze Vader, wij bidden U  

om dagelijks brood voor alle mensen, 
om voedsel voor alle kinderen, 
om een veilig thuis voor iedereen. 

 
A:  KONING DER WERELD, HOOR ONS GEBED   
 
V: Wij bidden U voor mensen 

Met wie we delen wat we hebben:  
plezier en vreugde,  
verdriet en zorgen, 
ons leven.  

 
A:  KONING DER WERELD, HOOR ONS GEBED   
 
V: Wij bidden U voor alle zieke mensen, 

wees met uw liefde aanwezig, 
help hen hun pijn te dragen. 
Geef dat mensen blij mogen zijn met elkaar, 
Dat U ons helpt bij alles wat wij doen.  

 



 8 

A:  KONING DER WERELD, HOOR ONS GEBED   
 
V: Goede God, wij danken U  

voor brood en wijn die wij mogen delen. 
Zo worden wij mensen zoals U dat wilt, 
mensen die samen mogen wonen  
in uw koninkrijk.  

 
A: AMEN  
 
Nodiging  
 
Het tafelgebed: ‘Gezegend zij uw Naam’- dienstboek  
 
Gezegend, o God, zij uw Naam, 
die telkens aan ons doorgegeven is, 
door alle eeuwen heen en overal. 
 
Zo veel is ons ontschoten of ontnomen, 
verdampt of spoorloos zoekgeraakt 
in het zwaar geweld der tijden. 
 
Maar met uw Naam bent U nabij gebleven, 
met al wat daarin veilig is gesteld, 
eens en voorgoed, voor ieder van ons.  
 
Door Jezus Christus, onze broeder, 
aan wie U de naam gegeven hebt 
die boven alle namen uitgaat. 
 
Nederig tot het bittere einde, 
heeft Hij een brood genomen, het gebroken, 
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam voor u’ 
 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd: 
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit om Mij te gedenken’ 
 
Gedenk Gij òns, roep ons bij onze namen, 
wees hier aanwezig door Uw Geest, 
tot onze vertroosting en vrede.  
 
Vernieuw het aanschijn van deze aarde, 
verenig ons met wie zijn voorgegaan 
op de weg van geloof, hoop en liefde. 
 
En behoed in ons het visioen van uw Rijk,  
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bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd, 
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’.  
 
Us Heit  
 
Delen van brood en wijn 
  

Tijdens het delen:  
Stil, mijn ziel, wees stil (live) | Tenira Sturm & Mark Brandwijk - YouTube 
 
Slotlied: 422 
 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O_RzgNZJHnQ&list=RDAUlKLRx95lM&index=40
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Bemoediging: Foto: Mikhail Kalinin:  

 
When it's cold enough to see the melody... 
 

 
 
Zending en zegen 
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Zending: Lústerliet: Kwartettekoar, fan de CD ‘Hertslach’: 32 Sân riedjouwings  

Wurd as streamend wetter yn goederjouskens en helpfeardigens.  

Wês as de sinne yn begienens en moederaasje.  

Wurd as nachtlik tsjuster foar de tekoartkommings fan oaren.  

Wês as de dea foar grime en fanatisme.  

Wurd as de ierde yn beskiedenens en nedrigens.  

Wês as de see yn ferdraachsumens.  

Lit sjen wasto bist en wês sa ast' dy sjen litst.  

 
Jalal ad-Din Rumi (Mevlana)/ 
oersetting en muzyk Hindrik van der Meer 

 
Segen 
 
Allen: AMEN 
 
Orgelspel  


