
WELKOM BIJ DEZE 
KERKDIENST 
VANUIT DE 
ST.MARTINUSKERK 
IN WIRDUM 



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

Tijdens de dienst worden er foto’s en video’s gemaakt voor 
plaatsing in de 

zon-dag-boeken en voor onze web-site:

www.kerkinwirdum.com

http://www.kerkinwirdum.com/


Voorganger: Ds. P Beintema
Organist: Mars vant Veeer
Ouderling van dienst: Corrie Brouwer
Koster: Hendrik Hiemstra
Beamer: Steven Feenstra



Welkom en mededelingen

Openingslied: lied 27 : 1







Stil gebed                                          

Votum & Groet                                            

psalm  27 : 7 







- Drempelgebed 

Liednr.  997 : 1, 2, 4     Kyrie     

305 : 1            Gloria  



















Dienst van de Schriften

Liednr. 314 : 1, 3











Lezing : Marcus  12 : 29 – 31 

Liednr 836 : 1







Habakuk 1 : 1 – 5                              NBV 2021

1 Profetie; het visioen dat de profeet Habakuk zag. 2 Hoe lang nog, HEER, 
moet ik om hulp roepen en luistert U niet, moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen en 
brengt U geen redding? 3 Waarom toont U mij dit onheil en ziet U deze 
ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en 
groeiende tweedracht. 4 De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet 
langer zijn loop, de wettelozen verdringen de rechtvaardigen, het recht 
wordt verdraaid. 5 Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd 
zijn en verbijsterd! Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, iets zo 
uitzonderlijks dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld.

Liednr. 156 : 1, 2, 4















Romeinen 1 : 1 – 17                          NBV 2021

1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om 
het evangelie van God te verkondigen, 2 dat al bij monde van zijn profeten in de 
heilige geschriften is beloofd: 3 het evangelie over zijn Zoon – als mens 
voortgekomen uit het nageslacht van David, 4 aangewezen als Zoon van God en 
met macht bekleed door de heilige Geest, toen Hij opstond uit de dood –, Jezus 
Christus, onze Heer. 5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat 
ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou 
verkondigen – 6 ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. 7 Aan allen in 
Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en 
vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de 
hele wereld over uw geloof gesproken wordt. 9 God, die ik door de verkondiging 
van het evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u 
onophoudelijk in mijn gebeden noem. 



10 En altijd vraag ik dan of ik door Gods wil in de gelegenheid zal zijn om 
eindelijk naar u toe te komen. 11 Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te 
laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, 12 of liever, om door elkaar 
bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. 13 U moest eens 
weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, 
om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar het werd 
mij tot nu toe steeds belet. 14 Ik sta ten dienste van alle volken: van beschaafde en 
niet beschaafde, geletterde en ongeletterde, 15 en daarom is het mijn wens het 
evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. 16 Voor dit evangelie schaam ik mij 
niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de 
eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17 In dit evangelie openbaart Gods 
gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof, zoals ook geschreven 
staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 

Liednr.  910 : 1, 2 











Woordverkondiging

Stilte

orgelspel



“het evangelie, een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft” 



Liednr.  966 : 1, 2, 3, 4, 5 























Dienst van de Gebeden en Gaven



Mededelingen

Collecte: 1. PKN: Jeugdwerk JOP
2  Onderhoud gebouwen  

Gebeden 

dankgebed 

voorbeden 

stil gebed 

Ús Heit 



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



Mededelingen

Collecte: 1. Zending  
2  Onderhoud gebouwen  







Zending en Zegen

’




