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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr 28 februari 2016 
 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling Elske Roorda heet 
een ieder welkom. 
Voorganger is Wiebrig de 
Boer-Romkema.  

 
Het 
openingslied 
is vandaag 
lied 25: 1,2. 

 
Na de 
votum 
en 
groet 

zingen we lied 25: 7 
Vervolgens na het gebed om ontferming lied 
281: 1,2 en 4.   

 
Het is de 
derde 
zondag in 
de 40-
dagentijd. 
Ds. De Boer 
–Romkema 
geeft een 
toelichting 

op het bloemstuk. ‘Zouden de witte liggende 
bloemen het redden? Hoe sterk is de liefde in 
het aangezicht van het kwaad? God het is zo 
donker, laat de liefde bloeien!’  
 

 
We zingen 103: 1,5 
 
Dienst van de schriften 
1e schriftlezing, uit de brief van Paulus aan de 
Romeinen 5 vers 1-11.  
Daarna zingen we lied 587: 6 
2e schriftlezing Lucas 22  60 – 
71. 
Vervolgens zingen we lied 557. 
Het eerste lied wordt solo 
gezongen door ds. de Boer 
 
Overdenking 
De derde zondag van de 40 dagentijd wordt Oculi 
(ogen) genoemd.’ Ik hou mijn ogen gericht op de 
Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’ 
 
Het gaat niet om liefde die je wel gemakkelijk 
afgaat, maar om radicale liefde. Jezus roept op 
om anders te reageren, dus niet een nog hardere 
klap terug te geven maar te bidden voor wie ons 
slecht behandelen. Deze werkelijke liefde kleurt 
Jezus zijn weg tot het einde toe. 
Hoe stel ik mij op naar de andere mens. Geef ik 
hem ruimte als ik vraag ‘wie ben jij’? Wat heb je 
nodig om te leven. Of wil ik alles gelijk invullen. 
Jezus wordt wel gevraagd, maar er is geen 
ruimte voor wat hij te zeggen heeft. Het dient om 
Jezus klem te kunnen zetten, met voeten in het 
net te strikken, de beeldspraak van psalm 25. 
 
Hoe alleen kan een mens dan staan. Velen  zien 
anderen als een object van eigen belang. Hoe 
kijken mijn ogen naar de medemens? 
 
Samen bidden is waardevol waar de 
een niet meer kan zingen, wordt hij of 
zij gedragen door het gezang en het 
gebed van de ander, zodat hij verder 
kan gaan op mijn schoenen naar U. Bidden om 
redding en bevrijding, is ook zelf bevrijd en 
bevrijdend leven.  Mensen te zien als mensen, 
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als mens van God. Oog en hart hebben voor 
wie in ons blikveld komen.Schoenen aan om 
met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar 
de ander, die ons voorgaat naar leven. 
Gelovend en hopen dat het laatste woord liefde 
zal zijn. Amen. 
 
Stilte en orgelspel. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar Mevrouw Van der 
Heide. 
 
1e Collecte:  Diaconie 
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
 
Daarna zingen we lied 557: 2,3 
 
Gebeden 
….God maak ons onrustig als we leugens 
horen.  Geef ons de moed om op te treden en 
door te gaan tot het eind…. 
 
We zingen lied 25 b: “Houd mij in leven, wees 
Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen 
naar u”.  
 

Heenzending en Zegen 
Ons slotlied is lied 90: 2,3 en 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hierna worden we heengezonden met een Iona 
zegen. 
“In ons hart en in ons huis 
de zegen van God 
In ons komen en in ons gaan 
de vrede van God 
In ons leven, op onze zoektocht, 
de liefde van God 
Bij het einde, nieuw begin, 
de armen van God om ons te 
ontvangen 
thuis te brengen”.  
 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Wiebrig de Boer Romkema 
Organist:   Albert Minnema  
Koster:    Drees Visser  
Bloemen:  Bep Minnema 
Ouderling van dienst:   Elske Roorda 
2e ouderling:   Gjalt Lindeman 
Diakenen:         Jannie Pimmelaar, Wiebren 

Jongbloed 
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JR. 


