


Tijdens de kerkdienst worden er 
foto’s gemaakt voor plaatsing in de
zon-dagboeken en voor onze 
website: www.kerkinwirdum.com

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

http://www.kerkinwirdum.com/


Welkom en mededelingen

Openingslied: lied 283, “In de veelheid van geluiden”



Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5



Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5



Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5



Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5



Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5



Bemoediging en groet

Psalmgebed: Psalm 8

Zingen: lied 321: 1 en 2, “Niet als een storm, als een vloed”



Lied 321: 1 en 2



Lied 321: 1 en 2



Lied 321: 4



Lied 321: 6 en 7



Lied 321: 6 en 7



Gebed bij de opening 

van de Schrift

Lezing: 1 Koningen 19: 1-13 

(Alice Roeten)

Zingen: lied 4a, “Verhoor mij als ik tot U roep”



Lied 4a: 1, 2, 3, 4 en 5



Lied 4a: 1, 2, 3, 4 en 5



Lied 4a: 1, 2, 3, 4 en 5



Lied 4a: 1, 2, 3, 4 en 5



Lied 4a: 1, 2, 3, 4 en 5



Overdenking

Moment van stilte

Zingen: lied 462, “Zal er ooit een dag van vrede”



Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5 en 6



Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5 en 6



Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5 en 6



Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5 en 6



Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5 en 6



Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5 en 6



Mededelingen

Collecte 1. diaconie
2. Kerkelijk werk

Gebeden, afgesloten met het zingen van ‘God fan fier en hein ús heit’



1. God fan fier en hein ús Heit

God fan    fier en hein ús Heit,

dat wy hil – lig - je     jo     nam-me,

ûn-der    ús sa faak ûnt-wijd,

troch jo     ei-gen   bern be-skam-me.

Onze Vader, bron en licht, 

laat uw naam ons heilig 
blijven, 

hier benard, door ons 
ontwricht 

die uw woorden 
onderschrijven.



2. 

Bûch de     fol-ken    nei jo     wet,

lit jo    ryk op   ier-de       kom-me.

Byn jo    wil  ús op it hert

en wy syk-hel - je    fer - rom-me.

En nog bidden wij met 
smart, 

Iaat uw rijk op aarde 
komen; 

bind uw wil ons op het 
hart 

en wij ademen volkomen.



3. 

Jou ús hjoed ús deis-tich brea,

en fer - jou   wat   wy mis - die - ne,

sa’t wy ek fer-jûn ha,   Hear,

al dy’t skul-dich    foar ús stie-ne.

Reik ons brood voor 
alledag 

en vergeef wat wij 
misdeden, 

zoals onze hand vergaf 

wie tekortdeed in 't 
verleden.



4. 

Lit oer     ús gjin nea-re nacht,

lied ús net   yn blyn be – gea - ren.

Bin-ne    wy yn du-vels macht,

Hear, fer - los    ús     fan 'e      kwea-de.

Hoed ons voor de diepe 
nacht, 

leid ons niet op blinde 
paden; 

red ons, zijn wij in zijn 
macht, 

tilt de handen van het 
kwade.



5. 

God fan   fier    en  hein ús Heit,

wûn-der  heim-nis    is  jo      nam-me,

grut yn krêft en   hear-lik-heid,

oant yn al  - le      ti-den.     A – men.

Onze Vader, want Gij zijt 

meer dan alle aardse 
namen, 

groot in kracht en 
heerlijkheid, 

tot in alle tijden. Amen.



Slotlied: lied 868: 1, 2 en 5, 
“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”



Lied 868: 1, 2 en 5



Lied 868: 1, 2 en 5



Lied 868: 1, 2 en 5



Lied 868: 1, 2 en 5



Lied 868: 1, 2 en 5



Lied 868: 1, 2 en 5



Zending en zegen  

Allen: driemaal gezongen amen

Zegen  

allen: driemaal gezongen  Amen



Graag tot 
ziens bij 

een volgende
dienst


