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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

          Wirdum Fr e.o. 

7 februari 2016 
 
Op deze zachte zondag midden in de winter 
maken vele gemeenteleden en gasten hun 
gang naar de kerk om Gods boodschap te 
horen en elkaar te ontmoeten. Bij binnenkomst 

wordt iedereen begroet door 
warme orgelklanken.   
 
Ouderling van dienst, Janny 
Veenstra, heet iedereen van 
harte welkom.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Da. De Boer-Romkema geeft een korte 
toelichting: deze dienst is mee voorbereid door 
de deelnemers van het Leerhuis, rond het 
thema `Bidden`. Gebeden en liederen zijn door 
hen aangedragen.  

 
Wij zingen 
ons 
openings-
lied: Lied 65: 
1 en 2: `De 
stilte zingt U 
toe, o Here, 
in uw 
verheven 

oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij 
ons bidden hoort`. 
Dit lied werd tijdens 
een Leerhuis-avond 
lopend, in de kerk, 
gezongen. Een 
meditatieve ervaring. 
 
Bemoediging en drempelgebed:  
`In de schaduw van uw vleugels 
waak ik 
Met uw licht voor ogen, 
bid ik mij het donker door, 
zing ik mij van zorgen vrij`   (Ds. Sytze de Vries) 
 

 
Wij zingen Lied 42: 3: `Hart, onrustig, vol van 
zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God 
en wees geborgen. Hij verheft wie neder viel`.  
 
Bidden hoeft niet alleen op speciale momenten; 
het kan ook een levenshouding zijn, biddend 
leven.   
 
De kleine kaars wordt 
aangestoken 
Wij zingen Lied 247: 3: `U heb ik 
nodig, uw genade is mijn enig licht 
in nacht en duisternis. Wie anders 
zal mijn leidsman zijn dan Gij? In 
nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij`. 
 
Wy bidde it gebed om ûntferming:  
 
Sjoch de wrâld yn al syn noeden, 
muoite, pine en iensumheid 
lit it komme foar jo eagen, 
eagen fol barmhertichheid.  
 
Hear se roppen, bange minsken,   
want se sjogge it ljocht net mear. 
Hear har stim ek yn ‘e himel 
och, ûnfermje Jo, o Hear  
 
Hear ús roppen, dizze moarntyd, 
lyts en grut yn dizze wrâld. 
Draach ús, God, yn jo ûntferming 
Jo, ús hoop en ús behâld.  
 
Sa priizgje wy jo namme, God 
jo barmhertigens is de ein fan wei..  
 
Hierna zingen wij ons glorialied, Lied 838: 1 en 4: 
`O grote God die liefde zijt, o Vader van ons 
leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw 
liefde geven`. 
 
 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

7 februari 2016 

2 

Dienst van het Woord 

Gebed van de zondag: 
uit `Merkstenen` van 
Dag Hammarskjöld, 
gebeden door Hinke 
Meindersma:   
 
Gij die één van ons bent, 
Gij die bent – ook in ons,  
mogen allen U zien – ook in mij, 
moge ik uw weg bereiden, 
moge ik dan dankbaar zijn 
voor alles wat mij ten deel valt. 
Moge ik dan niet vergeten 
de nood van anderen. 
Bewaar mij in uw liefde 
zoals gij wilt 
dat allen in mijn liefde blijven.  
 
Moge alles in dit mijn wezen 
U tot eer zijn, 
en moge ik nooit wanhopen. 
Want ik ben in uw hand 
en in U is alle kracht en goedheid.  
 
Geef mij een zuiver hart – dat ik U mag zien 
een ootmoedig hart – dat ik U mag horen, 
een hart vol liefde – dat ik U mag dienen 
een hart vol geloof, dat ik in U mag blijven.  

 
Eerste lezing: Psalm 138 – een 
gebed, merksteen van David, 
gelezen door Alie Bouma 
 
Omdat er verschillende 
manieren zijn om te bidden, ook 

dansend, zingen wij Lied 839: 1: `Ik danste die 
morgen toen de schepping begon. Ik danste de 
dans van sterren, maan en zon, de golvende 
velden en de deinende 
zee en alles wat ademt 
dat danste mee`. 
 
Evangelielezing: Lucas 
11: 1-13 – NBV, door 
Koosje v/d Werff.   
 
Wij zingen Lied 839: 4: `De dans leek te 
breken, maar Ik deelde het brood. Ik danste uit 

liefde veel sterker dan de dood`. 
 
Lezen: Jouw verlangen – Aurelius Augustinus, 
door Koosje v/d Werff 
 
Elk verlangen 
dat  
diep in ons 
naar God roept, 
vormt al een gebed. 
Jouw verlangen, 
dat is reeds jouw gebed. 

 
Er bestaat een innerlijk gebed 
dat nooit zwijgt: 
het is jouw verlangen. 
 
Wanneer je wilt bidden 
zonder ophouden, 
houd dan nooit op  
te verlangen.  

 
Wij zingen Lied 241:  
Gij die mijn liefste kleinood zijt,  
Gij allerschoonste kostbaarheid  
die voor mijn hart ooit telde, -  
o dat Gij mijn  
geluk wilt zijn,  
hoe zal ik 't U vergelden ?  
  

Overdenking 
Bidden, je zou het ‘praten met God’ kunnen 
noemen, vanuit je hart, met verlangen om  
de Eeuwige op het spoor te komen in je gebed. 
Bidden, de omgang met God zoeken, hoort tot de 
kern van geloven.  
  
Kerkvader Augustinus zei dat bidden 
ons verlangen is dat diep in ons leeft. Hij 
schrijft:   
Elk verlangen dat diep in ons 
naar God roept, vormt al een gebed. 
Jouw verlangen, dat is reeds jouw 
gebed. 
 
´Bidden is het gesprek aangaan met je Schepper 
die jouw maakte´ 
Bidden is biddend leven, zoals Jezus, in 
overgave aan God. 
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Jezus, die zijn leerlingen het Onze Vader leerde 
bidden, waar alles in zit wat je maar kunt 
bidden. Laat uw koninkrijk komen, vanuit dat 
gebed, dat verlangen, leven en samenleven. 
Amen.  
 

Stilte en muziek 

 

Dienst van het delen 
 
Mededelingen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van onze 
gemeente naar 
mevr. Postmus-
Dijkstra.  

 
Linda Jongbloed meldt, 
namens de ZMC, dat straks 
bij de uitgang een 40-
dagetijdkalender wordt 
uitgedeeld.   
 

1e collecte: Kerk in Actie -  Werelddiaconaat 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden  
Wakker ons heimwee 
aan – Jurjen Beumer, 
gebeden door Truus 
Sterrenburg:  
 
U overkoepelt de 
generaties, 
U houdt bijeen 
wat in ons denken 
zo ver uit elkaar ligt 
U bent de zin 
van ons bestaan. 
U willen we prijzen  
om uw goedheid en uw trouw. 
Doe ons U kennen, 
Doe ons U ervaren. 
Wakker ons heimwee aan, 
laat ons niet vergeten 
dat U ons vertrek- 
en eindpunt bent.  
 

Geheim van onze ziel, 
parel in ons bestaan, 
glinsterend en schitterend. 
Verwijder wat de weg naar U afsnijdt, 
geef ons een helder zicht, 
voer ons naar verten die we 
nog niet kennen. 
 
Stil gebed 
Onze Vader: wij bidden zingend het gebed dat 
Jezus ons leerde: Lied 369b: 
Voorzang solo, a capella; 
Refrein: allen, 2x, met orgel. 
 
Als slotlied zingen wij Liet 
237 út Tuskentiden: `Hear, 
wês mei ús oant in oare kear. 

Wol oant 
wersjen oer ús 
weitsje, lit gjin 
kwea ús rigen 
reitsje. Hear, 
wês mei ús oant 
in oare kear`. 

 
 

 
Zending en zegen 
Wij beantwoorden de zegen 
met een driemaal gezongen 
AMEN 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de  
                                Boer-Romkema 
Organist::                Klaske Deinum 
1e ouderling:  Janny Veenstra 
2e ouderling:  Alie Bouma 
Diakenen:  Janny Pimmelaar 
                                Tjitske Visser   
Koster:   Johannes Koornstra 
Bloemen:    Lieuwkje van Lune 
Deelnemers van het Leerhuis 
CBB 

 


