
WELKOM BIJ DEZE  DIENST
Van de 1e zondag in de
40 dagen tijd

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 Netty de Jong Wiersema

organist:        Wim Dijkstra

ouderling:      Elizabeth Mozes

diaken:  Folkert Jongbloed 

koster:  Gerrit de Vries

beamer: Steven Feenstra 



Welkom en mededelingen

Openingslied  Ps 63:1,3 “Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat











Groet en bemoediging

Stil gebed

Drempelgebed  

De gemeente gaat zitten

Lied  281:1,3,4 









Gebed om ontferming

Glorialied Lied 413 















Toelichting bij de bloemschikking door Geertje Talsma 



Dienst van de Schriften

Gebed van de zondag

Lezen: Deutr.6:4-14 

Zingen: Lied 316:1,4  “Het woord dat U ten leven riep”











Lezen: Mat. 4:1-11 

Zingen: Lied 538: 1,3,4 “Een mens te zijn op aarde”















Preek

Stilte

Muziek









DIENST VAN HET DELEN 

Mededelingen 

Collecte:

1.KIA: Zending Zambia                  

2. Onderhoud gebouwen



Gebeden 

dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader 



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



Slotlied: Lied 886 “Abba Vader, U alleen”







Amen 

Amen 

Amen 



Een goede zondag
En

Een goede week
Tot de volgende keer
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