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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 29 januari – 09.30 uur 

 

Welkom 
Op deze koude, ietwat sombere zondagmorgen 

wordt de viering 
goed bezocht. Na 
ontvangst in de hal 
door enige 
ambtsdragers 
worden de 
bezoekers 
verwelkomd door de 

ouderling van dienst. Als opening klinken de 
verzen 1 
en 3 van 
lied 66: 
“Breek, 
aarde, uit 
in jubel-
zangen.” 
 
In 
antwoord 
op het 

drempelgebed zingen we lied 534: “Hij die de 
blinden weer liet zien.” 
 
Bibelferhalen 
De earste lêzing komt út Sefanja 3:1-12, folge 
troch in tal fersen fan liet 763: “Zij zullen de 
wereld bewonen.” Ut Matteüs 5, 1-12 wurde de 

sillichprizingen Lêzen. 
Oanslutend wurdt liet  
321 songen: “Niet als 
een storm, als een 
vloed.” 
 

Preek 
We leven in een tijd waarin het nieuws soms 
wordt beheerst door onderbuikgevoelens, 
vreemdelingenhaat, alternatieve feiten en 
politieke rimpelingen. Dat gaat veelal gepaard 
met onverdraagzaam of grof taalgebruik, dat 

mensen uit elkaar drijft. De taal van de wereld is 
een andere is dan de taal van de Bijbel. In de 
Bijbel gaat het niet om verdeel en heers, maar 
om verbinden. Het simpelweg “stempelen” en 
afserveren van mensen is niet de weg.  De 
woorden uit de Bijbel zijn voor ieder bedoeld, ze 
kunnen leiden tot bezinning en zelfkritiek. 
Vandaag horen we, welke stapstenen leiden tot 
de weg naar God: de zaligsprekingen uit 
Matteüs, zoals de nederigen van hart, de 
treurenden, de zachtmoedigen. Die woorden 
geven aan waar het God om gaat en manen tot 
voorzichtigheid, in plaats van brutaalweg een 
eerste plaats op te eisen. Wat wordt het: 
“America first” of “de zachtmoedigen?” Zijn we 
onze eigen leermeester of willen ons laten 
onderwijzen? Hierna volgen stilte en orgelspel. 
 
Bloemen  
De bloemen gaan 
als groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw Reitsma-
Boesenkool aan de 
Jacob Algrasingel.   

 
Collecten 
Gecollecteerd wordt 
voor (1) missionair werk en kerkgroei en (2) 
onderhoud gebouwen. 
Tijdens de collecte wordt de tafel gereed 
gemaakt. 
 
Gezongen wordt lied 143 uit Sjongend op Wei: 
Abba, Vader U alleen, U behoort ik toe. 
 
Klaske in ’t zonnetje 
Op 30 oktober ontving Klaske 
Deinum een Koninklijke 
onderscheiding voor haar vele 
vrijwilligerswerk in en buiten de kerk. In onze 
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gemeente is ze 
al 25 jaar als 

  ,organiste
pianiste en nog 
veel meer actief. 

In de eredienst van 27 
november jl. werd hier 
uitvoerig bij stilgestaan. Symbolisch ontving ze 
toen een zilveren theelepeltje met G-sleutel. 
Omdat het geschenk toch nog niet klaar was, 
wordt dit kleinood thans  met waarderende 
woorden van Alie Kalsbeek aan haar 
overhandigd.  

 
Maaltijd van de Heer 
Na de uitnodiging om aan tafel te gaan, zingen 
we uit Sjongend op Wei 
lied 173: “Wij willen gaven 
delen.”  
Als opmaat naar de 
maaltijd zingen 
voorganger (solo) en 
gemeente het prachtige 
lied 129 met de tekst van Huub Oosterhuis:  

Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in ver verleden 
werd geboren ver van hier ….. 

gevolgd door de inzettingswoorden. 
Daarna wensen we elkaar vrede toe. 
Vervolgens worden brood en wijn gedeeld. 

 
 
 

   Gebeden 
   Wij bidden onze dank- en voorbeden en bidden   
   in stilte.  
 

   Slotlied en zegen 
   Ter afsluiting zingen we lied 422: “Laat de  
   woorden die we hoorden, klinken in het hart.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Aan het slot van de  
  dienst krijgen we   
  Gods zegen mee.   

              
 
 
 
 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  da. Wiebrig de Boer-Romkema   

 Organist:       Klaske Deinum                    

 Ouderling:          Truus Sterrenburg,  Elske Roorda.  
  Diakenen:          Wiebren Jongbloed, Nieske Span, 

Alie Kalsbeek.  

  Bloemen: Lieuwkje  van Lune. 
  Koster:       Janny Veenstra. 
AD. 


