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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o. 

10 april 2016 

 
Op deze zondagmorgen is alles fris en 
schoongewassen door de regen van de 
afgelopen nacht. Begeleid door vogelzang 
maken veel gemeenteleden en gasten hun 

gang naar de kerk om 
Gods boodschap te 
horen en elkaar te 
ontmoeten.  
 
Ouderling van dienst, 
Janny Veenstra, heet 
iedereen van harte 

welkom. In het bijzonder de gasten in ons 
midden. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Wij zingen ons openingslied: Lied 221: 1 en 2: 

`Zo 

vriendelijk 
en veilig als 
het licht 
zo als een 
mantel om 
ons heen 
geslagen 
zo is mijn 
God, ik 

zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam ,bestorm hem met mijn 
vragen 
dat Hij mij maakt, dat hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen`.  

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en 
drempelgebed 
 
Wij zingen Lied 221: 3: 
`Spreek Gij het woord dat 

mij vertroosting geeft 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft 
wil alle liefde aan uw mens besteden 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel  van mijn gebeden`.  
 
Wij bidden het gebed om ontferming 
Na: zo bidden wij en zingen: Lied 301K: 
Voorzang:`Kyrie eleison`. Allen: `kyrie eleison` 
Voorzang:`Christe 
eleison`  Allen:`Christe 
eleison` 
Voorzang:`Kyrie 
eleison` Allen:`Kyrie 
eleison` 
 
Glorialied 
Lied 650 in wisselzang: 1,3 en 5 vrouwen; 2,4 en 
6 mannen; 7 allen: 
1: `De aarde is vervuld  
     van goedertierenheid,  
     van goddelijk geduld  
     en goddelijk beleid`  
 

Dienst van het Woord 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Psalm 33, gelezen en gezongen: 
 
Zingen: Lied 33: 1:` Komt nu met zang en roert 
de snaren, gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen  
een lofzang in de mond gelegd.  
Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren  
't feestlied ingezet!  
Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet`  
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Lezen: Psalm 33: 1 t/m 5 
 
Zingen: Lied 33: 2:`Zingt al wie leeft van Gods 
genade, want waarheid is al wat Hij zegt` 
 
Lezen: Psalm 33: 6 t/m 13 
 
Zingen: Lied 33: 7:`Heil hem, die hoopt in 
vrees en beven op Gods genadig aangezicht`  
 
Lezen: Psalm 33: 14 t/m 22 
 
Zingen: Lied 33: 8:` Wij wachten stil op Gods 
ontferming, ons hart heeft zich in Hem 
verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heilge naam is onze vreugd.  
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden,  
uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten nu en voor altijd` 
 
Evangelielezing: Lucas 24: 35-48  
Wij zingen Lied 422:  
`Laat de woorden die we hoorden 

klinken in het hart. Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen door uw stille kracht`  
 

Overdenking 
We hebben Pasen gevierd, 
we leven nog steeds 
liturgisch in de tijd van 
Pasen onderweg naar het 
Pinksterfeest.  
We zingen vandaag met 
psalm 33 mee over God, 
over zijn grenzeloze liefde 
en barmhartigheid, en met 

de leerlingen van Jezus in Jeruzalem delen we 
mee in hun verwarring en vreugde over Jezus 
die leeft en bij hen is, over Jezus  die niet 
voorgoed prijsgegeven was aan lijden, dood, 
aan kwade machten. Maar door God wakker 
geroepen werd tot leven.  
 
We zongen als eerste lied vanmorgen van 
Huub Oosterhuis:  
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om ons heen geslagen` 

             

God is niet die zichtbare mantel, God kunnen we 
niet met de vinger aanwijzen,  
God kunnen we geloven als een mantel, dan 
wordt het een hoopvol beeld.   
Je bidt dat God dat zal zijn, als een mantel om 
ons heen geslagen, in alle weer en wind van dit 
leven, met alle zoeken en vragen, waarmee we 
God mogen bestormen, lees er de psalmen maar 
op na. Geloven is bidden dat God je behoedt en 
op handen draagt. 
Biddend hopen, 
zonder te weten, 
met alle twijfel die 
daarbij kan horen. 
En zingen, waartoe 
de dichter van 
psalm 33 ons 
oproept:  
Zing voor hem een nieuw lied,  
speel en zing met overgave. 
Zing van wat in je leeft, van je geloof en je twijfel, 
van je hart dat heeft verstaan van Gods trouw, 
zijn recht, zijn liefde en goedheid. Amen. 

Stilte en orgelspel 
 

Dienst van het delen 
 
Mededelingen 
Op woensdag 13 april is er een gemeenteavond. 

 
De bloemen 
gaan vandaag 
als groet van 
onze 
gemeente naar 
dhr. Sjoerd 
Boonstra. 
 
1e collecte: 
Zending 
2e collecte: 
Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden . 
 
Wij bidden samen 
De gebeden worden afgesloten met het zingen 
van Lied 370: 
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1.  `Vader, die woont in hemels licht 

uw rijk geeft liefde een gezicht 
uw naam is waard de hoogste eer! 

 Wij bidden om een ommekeer: 
 wek doden op, maak armen rijk, 
 laat komen, Heer, uw koninkrijk.  
 
2. Uw wil geschiede, goede God, 
 laat ons niet over aan ons lot,  
 bewaar de aarde voor de dood 
 en geef van dag tot dag ons brood 
 Vergeef als wij: laat uw geduld 
 steeds groter zijn dan onze schuld. 
 
3. Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
 verlos ons, maak ons meer en meer 
 tot mensen aan uw beeld gelijk – 
 want U behoort het koninkrijk, 
 de kracht, de hoogste heerlijkheid 
 nu en in alle eeuwigheid`  

 
 
 

Als slotlied zingen wij Lied 885: 
`Groot is uw trouw, o Heer` 
 

Zending en zegen 
 
Wij 
beantwoorden 
de zegen met 
een driemaal 
gezongen 
AMEN 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist::                Albert Minnema 
1e ouderling:  Janny Veenstra 
2e ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diakenen:  Alie Kalsbeek 
                                Tjitske Visser   
Koster:   Drees Visser 
Bloemen:   Klaaske de Boer 
 
CBB 
 

 


