
WELKOM BIJ DEZE KERKDIENST
28 augustus 2022
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/


Zomerserie over wijsheid – 4 – slot  



Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema
Organist: Klaske Deinum 
Diaken: Hannah Reitsma 
Ouderling: Hinke Meindersma
Bloemen: Klaaske de Boer
Koster: Drees Visser
Beamer: Steven Feenstra 



Welkom en mededelingen 

Openingslied: lied 283: 1,2,3









Stil gebed 



Bemoediging en gebed

F: Us help is yn de namme fan de Hear
A: DY’T HIMEL EN IERDE MAKKE HAT
F: Hear, Jo hawwe ús in taflecht west
A: IT IENE GESLACHT NEI IT OARE.
F: Foardat de bergen berne wienen,

ierde en wrâld ta wêzen kamen,
A: JA, FAN IVICHHEID OANT IVICHHEID BINNE JO GOD. 
F: Lear ús sa de dagen te tellen,
A: DAT WY IN WIIS HERT KRIJE.  (ps.90: 1,2,12)

Zingen: lied 283:4,5







Bij de zomerserie ‘Wat is in hemelsnaam wijs?’

Songen kyrie en gloria: liet 110 – Lieten fan leauwe en langstme, krúspuntbondel

: Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht



O God fan alle folken, fan alle taal en lân,
Brek machtich troch de wolken en kom mei sterke hân.
Dêr’t haat en skeel ús skiede en driging mannichfâld
Woll’ Jo yn leafde-ús liede en hielje-ús skuorde wrâld. 

Ferlos, Hear, alle naasjes fan sucht nei wielde- en pracht,
Fan ’t bouwen op prestaasjes troch oarlochstúch by nacht.
Sjoch, hoe’t hja har ferheffe op ras, op stân en steat,
Omdat hja net beseffe wat ús jo wiisheid leart. 



Hear, sterkje har dy’t lije oan d’eangsten fan ‘e tiid.
Wol ús fan frees befrije by alle stoarm en striid.
Mei dan jo trou ús blike en lit yn need en noed
Jo tsjinners net beswike, mar jou har krêft en moed. 

Lit foar ús eagen skine it byld fan frede-en rêst. 
Dêr’t haat en niid ferdwine, geweld en oarlochslêst.
Dan riist de moarn fol gloarje en Kristus, ús behâld,
regearret yn fiktoarje as Hear oer hiel de wrâld. 



DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Bij de tentoonstelling ‘Familieschatten, Tsjerkepaed Wirdum, twee eeuwen 
terug in de tijd, in verbinding met psalm 133







 
 





Zingen: psalm 133 – liedboek 2013

met de oude tekst die ook Janke heeft gezongen: 



1. Ai ziet hoe goed, hoe lieflijk is’t , dat zoonen

Van ’t zelfde huis, als broeders, samenwoonen,

Daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd;

’t Is als de zalf op ’s Hoogepriesters hoofd,

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

Die door haar reuk het hart verblijdt. 



2.    Die liefdegeur moet elk tot liefde noopen, 

als d’olie,  die, van Aarons hoofd gedropen

Zijn baard en klederzoom doortrekt

Z’is als de daauw die Hermons kruin bedekt

Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit

En op zijn bergen nedervloeit.



3.  Waar liefde woont gebiedt de Heer den zegen; 

Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkreegen

En ’t leven tot in eeuwigheid. 









Zingen: lied 315: 1,3











Tweede lezing: Prediker 8: 15-17 en 9: 7-10

Zingen: lied 845: 1,3 - Tijd van leven 











Preek 

Stilte

Luisterlied: Lied van Prediker – Stef Bos 







DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen 

Collecte: 1. Zending
2  Onderhoud gebouwen

Gebeden 

Begonnen met en afgewisseld met lied 368g: 



Stil gebed
Afgerond met: 



Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

En vergeef ons onze schuld

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,

En leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht

en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen









Zending en Zegen

’





Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen


