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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 26 januari 2014 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Carla 
v.d. Graaf heet ons allen 
welkom.   
Het openingslied is psalm 
66 vers 1: "Breek aarde uit 
in jubelzangen ". 
  

Na de bemoediging en 
groet zingen we psalm 66 
vers 3 en 7:  "Doe onze 
God uw loflied horen" en 
"De naam des Heren zij 
geprezen ". 
  

Gebed om ontferming 
Na elke bede zingen we 
"Heer ontferm u ". 
Wij zingen hierna het 

glorialied, lied 139 vers 1, 2 en 6: "Heer die mij 
ziet zoals ik ben ", "Gij zijt zo diep vertrouwd 
met mij " en "Wanneer ik mij geborgen dacht ". 
  

Dienst van de schriften 
Gebed 
U bent met ons vertrouwd . Uw woord nodigt 
ons uit. 
De enige lezing is uit Mattéus 4 vers 12 - 22 
over het begin van het werk van Jezus in 
Galilea. 
We zingen nu lied 531  
"Jezus die langs het 
water liep " 
  
Preek 
Jezus kuiere by de see en rôp in tal minsken 
om mei him mei te gean. Sy lieten de boat en 
de netten efter en gongen mei. 
As Jezus ús roppe soe en sizze: “Kom , folgje 
my”, wat soe dat yn ûs oproppe?   

Miskien is de earste reaksje wol; Ik ha wol wat 
oars te dwaan. 
Jezus seit;  Ik meitsje fan jimme fiskers fan 
minsken.  Is dat dan in berop?  Sa soene wy 
wolris reageare kinne.  
It soe moai wêze om mei-inoar te dielen wat dy 
fraach by ús oproppe soe. 
No hearre wy hoe de fjouwer fiskers Simon, 
Andreas, Jakobus en Johannes reagearre. 
Dizze minsken geane mei, sûnder al te folle te 
freegjen. It kin ús frjemd foarkomme dat se sa 
gau berêd binne om mei te gean. Je litte dan 
alles efter. Net allinnich de boat en de netten mar 
hjir ek ien fan harren syn heit.  
 
Yn Him seagen sy God. En sy seagen alles yn in 
oar ljocht. “Kom mei, ik ha fiskers fan minsken 
nedich”, sei Jezus. En se gongen fol fertrouwen 
mei. 
As je Jezus folgje wolle, kostet dat soms ek wat. 
Goai jim netten út yn fol 
fertrouwen.  Amen 
  
Stilte en muziek 
We zingen nu lied 1014. De 
verzen 1 en 3 zingen Hinke 
Meindertsma en Tjitske 
Visser.  We allen couplet 2 
en 5. 
Alle vier verzen 
beginnen met: "Geef 
vrede door van hand 
tot hand". 
  
Mededelingen 
De prachtige bloemen 
staan vandaag voor 
het eerst in het volle 
licht. En ze gaan naar 
de fam Rinsma in 
Grou. 
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1e koll. is voor catechese en educatie 
2e koll. is vooronderhoud gebouwen 
De diakenen maken er op attent volgende week 
een doos in de hal staat voor de voedselbank. 
Gevraagd wordt om tandpasta mee te nemen. 
  
Gebeden met afwisseling van lied 139 d 
We bidden dat de pogingen om vrede te 
brengen waar geen vrede is mogen slagen, 
zoals de vredesbesprekingen over Syrië. 
Dat er ruimte mag komen voor bezinning , stilte 
en rust.   
  

Viering Heilig Avondmaal 
We volgen de liturgie op pag.246 van S.O.W. 
  
Vredegroet 
Wij 
wensen 
elkaar de 
vrede 
door 
elkaar de 
hand te geven. 
  
Tijdens het delen van brood en beker zingen 
we: lied 836 
vers  2, 3, en 
4:  "Geef dat 
uw roepstem 
wordt gehoord" 
Hierna 
luisteren we 

naar de 
cd van 
Huub 
Oosterhuis  
“Een schoot 
van 
ontferming”  
 

 

Slotlied en zegen 
Het slotlied is lied 416. Alle vier verzen met de 
beginregel  "Ga 
met God en Hij 
zal met je zijn". 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
We gaan naar huis met 

de zegen van de Heer en 
beamen dit met het 

driemaal zingend "Amen, 
amen, amen" 

  
  
 
Medewerkers 
Voorganger            ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderlingen           Carla v.d. Graaf en Simon Turkstra 
Diakenen               Hinke Meindertsma , Tjitske Visser  
                              en Wiebren Jongbloed 
Organist                Albert Minnema 
Koster                   Klaas Krol 
Bloemen               Fokje Tolsma 
Foto s                   Reinder Bouma  
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