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KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM  
 
op zondag 6 maart 2022 om 9.30 uur 
 

Eerste zondag in de veertigdagentijd   
 

Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Albert Minnema 
Ouderling: Elizabeth Mozes 
Diaken: Folkert Jongbloed 
Koster: Gerrit de Vries 
Beamer: Hendrik Hiemstra 
  
Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen  
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Openingslied: lied 542: 1,2,3 
 

1. God roept de mens op weg te gaan, 
 zijn leven is een reis:  
 ‘Verlaat wat gij bezit en ga 
 naar ‘t land dat Ik u wijs’.  
 

2. Het volk van God was veertig jaar 
 - een mensenleven lang- 
 op weg naar het beloofde land, 
 het land van Kanaan.  
 

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
 uw weg door de woestijn 
 en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
 een nieuwe Mozes zijn.  
 

Stil gebed  
 

Bemoediging en gebed  
 

V: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

V: Geef ons de kracht om op te staan 
A: EN UW DAG TEGEMOET TE LEVEN.  
 

Zingen: lied 542: 4 
 

4. Eer aan de Vader en de Zoon  
 en aan de heilige Geest, 
 God, die al voor de eerste mens 
 belofte zijt geweest.  
 

Bij de liturgische bloemschikking 
 

Luisterlied:  Blijf met uw genade bij ons – meertalig gezongen 
Nederland Zingt: Blijf met Uw genade bij ons - Bing video 

https://www.bing.com/videos/search?q=liederen+over+genade&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dliederen%2bover%2bgenade%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=0F2FB82C44CE80B10C870F2FB82C44CE80B10C87&&FORM=VDRVRV
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Kyrie-litanie: Ontferm u over deze aarde (300C liedboek) 
 

Vooraf speelt de organist de melodie van het kyrie (301ª) 
 

V: Ontferm u over de aarde, 
Over de dieren, over de planten, 
Over de zee, het land en de lucht.. 
Laat uw hart spreken, Kyrie eleison 

 
Allen  lied 301 A 

 
 
V: Ontferm u over de mensen, 

over hun liefde, over hun zorgen, 
over verdriet van groot en van klein... 
Laat uw hart spreken, Kyrie eleison 

A: 

 
V: Ontferm U over de wereld, 
 over de volken, over hun wensen, 
 over een kind dat zoekt en niet vindt... 
 Laat uw hart spreken, Kyrie eleison 
 
A: 
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V: Laat uw woord horen.  
 Wil ons vergeven 
 Blijf hier aanwezig  
 Kyrie eleison  
 

Afsluitend: gezongen kyrie eleison – uit Oekraine 
Kyrie Eleyson- Ukrainian Orthodox Chant of the XV Century by Kyiv Chamber Choir (sacred 
choral music - YouTube (2:34) 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 5:6-21 
 

Luisterlied: God van hemel, zee en aarde, lied 210, gezongen door Henk Kraaijeveld  
God van hemel, zee en aarde | Petrus - Protestantse Kerk 
 

Lêzing út it Nije Testamint: Lucas 4:1-13 

Zingen: 338b liedboek (Taizé) 
 

De organist speelt het 1 x voor 
Dan zingen we het twee keer  
 

 
 
Preek 
 

 
Roemeense kunstenaar Liviu Mocan: Invitation/Decalogue (de Tien Geboden),  
2008/09; glasvezel, bladgoud, beits en vernis; 7,6 x 4,6 m. 

https://www.youtube.com/watch?v=DrXISoPuCGg
https://www.youtube.com/watch?v=DrXISoPuCGg
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-van-hemel-zee-en-aarde-lied-210/
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Stilte 
 
Orgelspel 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN  
 
Mededelingen  
 
Collecte: 1.Kerk in Actie: voorjaarszending Rwanda  2. kerkelijk werk  
 
Gebeden, afgerond met het samen bidden van het Onze Vader 
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Slotliet: liet 416: 2,3,4 
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear,  
wol ús mei jo wjukken hoedzje,  
stypje as de stoarmen woedzje.  
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
Wol de wegen foar ús sljochtsje,  
ús net nei ús sunden rjochtsje.  
Hear wês mei ús oant in oare kear.  
 
Hear, wês mei ús oant in oare kear ,  
as wy wurch en warleas binne,  
l it  ús dan troch Jo oerwinne.  
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
 
Zending en Zegen 
 
A: driemaal gezongen Amen. 


