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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 08 september 2013 

Viering Heilig Avondmaal 

 
Dienst van voorbereiding 

Ouderling van 
dienst Carla v.d. 
Graaf heet ons op 
deze natte morgen 
van harte welkom. 
Wij zingen het 

intochtlied  
S.O.W. 89 
vers 1 en 2: 
"Hier wordt 
een huis voor 
God gebouwd 
waar mensen 
samen komen" 

  
Na de zegen en 
groet zingen we 
S.O.W. 89 vers 3 
en 4 "Hier wordt 
een tafel 
aangericht om 
Jezus te gedenken 
" 
  

Gebed om ontferming 
De voorganger haalt aan de menselijke 
puinhoop, geweld, liefdeloosheid, bittere 
trauma's. Wij antwoorden met een gezonden: 
“Heer ontferm U”.  
We zingen hierna ps.89 vers 1: "Ik zal zo lang 
ik leef bezingen in mijn lied…". 
  

Dienst van de schriften 
Gebed voor de opening van de schriften. 
 

 
De kinderen gaan met Laura de Jong naar de 
kindernevendienst. 
We lezen Deut. 30 : 15-20;  hoop voor de 
toekomst. 
We zingen gez. 7 vers 1 en 4: "Het woord dat u 
ten leven riep is niet te hoog”. 
De tweede lezing is Lucas 14 : 25-33; bezint eer 
gij begint. 
We zingen nog gez. 326 vers 1 en 4:  "Een rijke 
schat van wijsheid" 
  
Overdenking 
De voorganger 
begon met: 
“Mijn blik viel 
op een foto in 
het Fries 
Dagblad van 
een open 
doorkijkkerk in 
België…” 
De wind waait er dwars doorheen. Het doet 
denken aan de Geest van God, die alles in 
beweging brengt. 
Een prachtig mooi beeld van een gemeente om 
midden in de wereld te staan. 
We komen hier om te leren levende stenen te 
worden, zodat het te merken is dat we werkelijk 
geraakt zijn door het Woord van God. 
Waarom zou je een keuze willen maken om een 
leerling van het geloof te zijn?  Omdat er een 
zegen op rust als je leeft vanuit Gods Woord. 
Die keuzes maak je je leven lang en het blijft 
uiteindelijk ook een 
zoektocht die je met 
elkaar doet. Amen 
  
Na een korte stilte 
genieten we van  
muziek op de piano. 
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In de 
kinderneven-
dienst 
hebben de 
kinderen een 
kerk 
gebouwd en 
ze brengen 
die voor in 

de kerk.  
  

Dienst van het delen 
De bloemen gaan naar Anne Veenstra.   
Bij de 
uitgang 
kunnen we 
een briefje 
meenemen 
voor een 
bezoekje aan 
een ouder 
gemeente lid. 
 
De 1e collecte is voor: Help een nieuwe kerk 
De 2e collecte is voor eigen kerkenwerk. 
  
Wy sjonge út S.O.W. 158 b "Want wy leauwe 
yn in Heit dy 't eartiids alles makke hat" 
  
Gebeden 
Er wordt gebeden dat we blijven oefenen in 
gebaren van liefde. En voor de zieken die met 
spanning zitten te wachten op wat komen gaat. 
  

Heilig Avondmaal 
We volgen 
de liturgie 
van de 
maaltijd van 
de Heer op 
pagina 247 
van S.O.W.  
Als inleiding 
zingen we 
gez. 457 vers 4:  'Heilig, heilig, heilig" in een 
afwisseling tussen voorganger en de gemeente  
 
We wensen elkaar nu de vrede toe. 
Ook zingen we uit S.O.W.174  "Ik zal er zijn 
voor jou zo heeft de Heer gezegd" 

Heenzending en zegen 
Ons slotlied is gez. 488 b vers 1 ,4 en 5:  "Zolang 
er mensen zijn op aarde" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De 
zegen 
van 
God 

beantwoorden we door driemaal het "amen” te 
zingen.  

  

 

Medewerkers 
Voorganger:             ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling v. dienst   Carla v.d. Graaf 
2e ouderling             Simon Turkstra 
Diakenen                 Tjitske Visser, Tjitske Cnossen 

    en Janny Pimmelaar 
Organist                   Klaske Deinum 
Koster                      Johannes Koornstra 
Bloemen                  Lieuwkje van. Lune 


