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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 5 maart 2017 

Welkom 
De ouderling van dienst Elske Roorda heet  een 

ieder welkom. De eigen predikant 
ds. De Wiebrig de Boer-
Romkema gaat voor in de dienst. 
Er zijn vandaag op de 1e zondag 
van de 40 dagentijd rond de 70 
mensen naar de Martinuskerk 
gekomen. Afgelopen woensdag 1 

maart was het aswoensdag de eerste dag van 
de 40 dagendurende vastentijd die loopt tot 
Pasen. 

 

We 
zingen 
lied 91: 1 
en 2.   
 

 

 

 

 

 

Het 
kleine 

zakboekje met de favoriete 40 dagentijd met 
bijbelteksten wat de 
gemeenteleden hebben 
gekregen, spreekt van de 
tekst  ‘Ik ben tegen alles 
bestand door Hem die mij 
kracht geeft.’ 
Het thema van het 
bloemstuk sluit hier bij aan: 

‘Sta in je 
kracht’. De 
schijven van de 
boom laten de 
jaarringen zien  
wat duidt op 
onze groei-
kracht. De 
scheuren die 

ook te zien zijn, staan voor onze kwetsbaarheid.  
Een regel uit het gedicht: ‘sta in je kracht, de 
liefde van het God is het sterkst!.   
 

Gebeden en dienst van de schriften 
Na lied 542 wordt in het gebed gevraagd ons 
‘sterk en dapper te maken’.  
 
Der eerste schriftlezing is uit  de Fryske Bibel 
Psalm 91 Feilich by God. “Dy’t yn in skûle fan ‘e 
Heechste wennet….” 
Aansluitend lied 538: 2, 3 en 4. 
 
De tweede schriftlezing is uit 
Mattheus 4 vers 1 tot 11. Jezus in 
de woestijn. Jezus werd hierin 
meegevoerd door de Geest om 
door de duivel op de proef te 
worden gesteld. 
 
Lied 539, Jezus diep in de Woenstijn, 1 en 3 
wordt solo gezongen door de voorganger. De 
overige coupletten zingt de hele gemeente. 
 
Preek 
Het evangelie brengt ons vandaag naar 
de woestijn. Je voelt je overgeleverd in 
de verlaten wildernis. En na 40 dagen 
ben je kwetsbaar en kan de duivel vat 
op je krijgen.   
Jezus wordt beproefd door de duivel. Wat stelt 
het geloof voor als je het niet kunt bewijzen. Maar 
als er een aanval komt dan ben je geen antwoord 
schuldig. Na drie beproevingen stuurt Jezus de 
duivel weg en meteen komen er engelen om voor 
hem te zorgen. De splijtzwam verdwijnt 
en de engelen geven kracht als brood. 
Ook wij worden beproefd in het leven. 
Je kunt je alleen laten roepen om het 
goede te zoeken, vrede en recht. Dat 
verbindt mensen met elkaar en met God.   
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Mededelingen 

De bloemen gaan naar 
mevrouw Van der Wal 
Jongsma. Woensdag is 
het biddag, met de 
katholieke kerk van 
Wytgaard wordt de 
dienst gehouden. Op 
12 maart is er weer 
een themadienst. Een 
laagdrempelige 
toegankelijke dienst 

voor jong en oud. De schriften die een half jaar 
door het dorp zijn gegaan komen terug en de 
verhalen worden gepresenteerd. 
 
1e collecte: binnenlands diaconaat 
2e collecte: kerkelijk werk 
 
De groetnis fan Jan Wassenaar wurdt oerbrocht 
oan de gemeente. Der binne soargen oer syn 
sûnens. Er wordt voor hem en zijn naasten 
gebeden. 
 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen we 536:  ‘Alles wat over ons 
geschreven is’. 

 
 
 
 

 
 
 
 

We worden heengezonden 
met de Zegen van de Heer.  
 

Daarna staat de koffie klaar! 
 

 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist :      Klaske Deinum 
Koster:         Wiebe Brouwer  
Ouderling van dienst: Elske Roorda. 
Diakenen:    Wiebren Jongbloed en Tjitske Cnossen 
JR         
  

 


