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KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
 
op zondag 7 maart 2021 om 9.30 uur 
 
Derde zondag in de veertigdagentijd   
 
Voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Zang:  ouderling en voorganger 
Ouderling: Elizabeth Mozes   
Diaken:  Jannie Lindeman 
Bloemen: Neeltje Hellinga 
Koster:  Wiebe Brouwer 
Beamer:  Steven Feenstra  
M.m.v.  Commissie liturgisch bloemschikken  
 
Er is weer zondagsschool in de Fikarij  
 

 
ORDE VAN DIENST  

 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Openingslied: 25 A 
 
Gezongen door ouderling en voorganger 
  
Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen 
in ‘t duister van de tijd.  
 
Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in ‘s levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt.  
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Stil gebed  
 
Bemoediging en gebed op ‘e drompel  
 
F: Us help yn ‘e namme fan de Hear 
A: DY’T HIMEL EN IERDE MAKKE HAT 
 
F: Doch ús Hear jo wegen te witten 
A: EN LEAR ÚS JO PADEN  
F: want Jo binne de God dy’t ús útrêdt 
A: OP JO WACHTSJE WY  
 

AMEN 
 
Lied: 844  
 
Voorganger:  

 
 
Ouderling leest dit lied in vertaling:  
 

Dat wij zien dat Christus ons met liefde aankijkt. 
Dat wij anderen mogen zien met de ogen van zijn liefde.  

 
Kyrielied: lied 997: 1,2 
 
gezongen door ouderling en voorganger 
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Lied: 844  
 
in vertaling gelezen door de ouderling:  
 

Dat wij zien dat Christus ons met liefde aankijkt. 
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Dat wij anderen mogen zien met de ogen van zijn liefde.  
 
Gezongen door voorganger:  

 
 
Bij de zondag en bij het liturgisch bloemschikwerk  
 
Wat ligt aan de basis van het liturgisch bloemschikwerk?  
 
Deze afbeelding kan hier meteen getoond worden:  
 

 
 
Bij deze zin uit mijn toelichting graag deze afbeelding: “In de zeven glazen die elke week 
gevuld worden met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing sterk naar voren. “ 
 

 
  
Zeven werken van barmhartigheid komen in deze 40dagentijd voorbij:  
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Op deze derde zondag in de veertigdagentijd 

‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ Mattheüs 25:35  

Lied gevonden bij dit bloemschikwerk – Als ik aan mijn land denk  

Tekst: Liselore Gerritsen 

Zang: Leoni Jansen 

Accordeon: Carel Kraaijenhof  

https://twitter.com/jacobineop2/status/1353388382307672067?s=09  
 
Als ik aan m'n land denk, denk ik niet aan Holland 
Maar altijd aan het een of ander land 
Dat eig'lijk overal kan zijn 
Zolang er maar geen grenzen zijn 
Zodat ik ongestoord op weg kan zijn 
Naar een ander land. 
 
Want waar een vuur brandt vind ik wel een huis 
Waar een boom bloeit, daar herken ik goeie aarde 
Waar een rivier is, stroomt het water 
Met de zekerheid dat later 
De open armen wachten van de zee. 
En waar een stad is, is een mens om van te houden 
En waar een kerk is, is een toren vol met hoop 
En waar een weg is om te gaan 
Weet ik dat ik niet stil moet staan 
Weet ik, ik moet verder gaan 
Met het verlangen mee. 
 
Als ik van m'n land zing, zing ik niet van Holland 
Maar altijd van dat ene stukje grond 

https://twitter.com/jacobineop2/status/1353388382307672067?s=09


 6 

Dat eig'lijk overal kan zijn 
Want waar twee armen open zijn 
Zal een liefdeslied m'n volkslied zijn 
De liefde zelf m'n koning zijn 
En een hart m'n vaderland... 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 
Lêzing út it Alde Testamint: Exodus 20: 1-17 

Liet: 19: 4  
 
By ’t tsjinjen fan de Hear/ wurdt sels de dize klear, 
wat smoarch wie, skjin en rein. 
Troch ’t foarskrift dat Hy jout/ wurdt lok en leafde boud 
en ’t kweade oan bannen lein. 
Syn rjochten binn’ gjin lêst,/ mar bringe frede en rêst, 
dy’t mear as goud ferrykje; 
hja jouwe heech geniet, gjin huning is sa swiet 
of kin dy oait belykje.  
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: evangelie naar Johannes 2: 13-22  
 
Orgel: muzikaal intermezzo  
 
Preek 
 
Stilte   
 
Orgelspel  
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  
 
Mededelingen  
 
Collecte:  1. Kerk in Actie  2. Kerkelijk werk  
 
Gebeden, afgerond met het gezamenlijk bidden van het Ús Heit  
 
Slotlied: lied 657 – Zolang wij ademhalen  
 

Download liederen voor jouw kerkdienst! | KRO-NCRV (kro-ncrv.nl) 
 
Mp4 versie van Zolang wij ademhaling (zie onder gedachtenisviering, met hart en ziel)  
 
1.  Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 

https://kro-ncrv.nl/download-liederen
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elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 

  
2.  Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, 

het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild! 

  
3.  Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 

  
4.  Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. 

  

Zending en Zegen 
 
A: AMEN - gesproken   


