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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
STARTZONDAG 

Zondag 15 september 2013

Dienst van de voorbereiding 
Het is vanochtend een feest om het pad naar 
de kerk te lopen: de banieren wuiven ons een 
warm welkom toe! In de hal van de kerk wordt 
het feestgevoel sterker door de ontvangst van 
een gekleurd hart met de tekst `Ik geloof met 
hart en ziel…` Bij binnenkomst in de kerk wordt 
het feestgevoel compleet door de aankleding 
met rode hartenbalonnen, hartenslingers en de 
muziek van de Brassband! 
 
De ouderling van dienst, Arie Dol, heet 

gemeenteleden 
en gasten van 
harte welkom. 
Hij nodigt ieder 
uit om tijdens 
de dienst de zin 
die op het 
ontvangen hart 
staat aan te 
vullen. Wij 

zingen ons openingslied, staande: Psalm 84: 1 
en 2: `Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het 
huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen 
bij de mensen`. 
 
Na bemoediging, stil gebed en drempelgebed 
zingen wij Psalm 84: 3: `Welzalig die uit uw 
kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft`. 
 
Wij bidden het Gebed om ontferming. Wij 
zingen steeds na de woorden: zo bidden wij en 
zingen: `Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer 
ontferm U`.  
Wij zingen het Glorialied, Lied 218: 1 t/m 5 uit 
het nieuwe liedboek:`Dank U voor deze nieuwe 
morgen. Dank U voor deze nieuwe dag`. 
 
 
 

Dienst van het Woord 
Wij bidden het gebed van de zondag. 
Hierna wordt een korte inleiding gegeven op het 
thema van de 
dienst: `Met hart en 
ziel – geloven`. 
 
Linda Jongbloed 
leest het verhaal 
voor de kinderen: 
`De stem van je 
hart` van Stephan 

de Jong, een 
verhaal met 
beelden over 
een jonge 
zwaluw.  
 
Wij zingen: 
`Als je geen 
liefde hebt 
voor elkaar` 
uit Alles wordt Nieuw III 
19: 1 t/m 4. 
 
De kinderen gaan in de 
kapel een boekenlegger 
knutselen met daaraan 
bevestigd een hartje en 
een ballon. 
 
1ste lezing: Psalm 92: 2,3. 
Deze tekst staat voorin 
het nieuwe liedboek 
 
Wij zingen uit SoW lied 
127 en het nieuwe 
liedboek 657: 1 en 2: 
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`Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de 
kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn 
gedacht`. 
 
2e lezing:Kolossenzen 3:16-17. Deze tekst staat 
achterin het nieuwe liedboek. 
 
Wij zingen uit SoW lied 127 en het nieuwe 
liedboek 657: 3 en 4: `Het donker kan 
verbleken door psalmen in de nacht. De muren 
kunnen vallen: zing dan uit alle macht!` 
 
Lêzing út it Nije Testamint: Lukas 8:22-25 
(Fryske Bibel) 
 
Zingen: `Hoog als de hemel de liefde`, lied 790 

uit het 
nieuwe 
liedboek. 
Het eerste 
couplet 
wordt een 
keer 
voorge-
zongen 
door Ds. 
Wiebrig de 

Boer-Romkema en Geartsje v/d Meer. Daarna 
zingen wij allen couplet 1,2,3. 
 

Meditatie 
Jezus stapt met zijn leerlingen in de boot, ze 
reizen weer verder. Als gemeente hier in 
Wirdum en omringende dorpen mogen ook wij 
in navolging van Jezus weer scheep gaan het 
nieuwe seizoen in. Samen op reis gaan en 
hopen op een goede vaart. Onder de hoge 
hemel van Gods liefde. 
Ze gaan het meer op. Jezus slaapt. In het met 
hart en ziel navolgen van Jezus is het goed om 
Hem ook daarin te volgen: niet alleen van alles 
te dóen maar om ook voldoende tot rust te 
komen. Om tijdig ons hart en onze ziel te 
voeden. Dan ineens kan er een stormvlaag zijn, 
een wervelwind die zoveel deining geeft dat de 
rust en het evenwicht verstoord zijn. 
Vertrouwen maakt plaats voor angst. Als de 
zeeën hemelhoog en dreigend zijn dan bezingt 
de Bijbel in alle toonaarden dat God er ook dan 
is als de bron van ons leven, de dragende 

grond, de rust, de vrede, de liefde, de stille stem 
in ons hart. Daar is de eeuwen door van 
gezongen. Zingen gaat door lijf en ziel, door 
merg en been. Dat het lied van Gods liefde in ons 
mag gaan zingen, ook het komende seizoen. 
Ons hart mag versterken en onze ziel mag 
levend maken. In de morgen, als de zon volop 
schijnt. En in het donker van de nacht. 
Dat we ons aan Gods liefde leren toevertrouwen. 
Amen. 
 
Stilte 

 
Muziek door de Brassband  
Wij zingen: Lied 479: 1 en 4 (=lied 978 uit het 
nieuwe liedboek): `Aan U behoort, o Heer der 
heren, de aarde met haar wel en wee`. 

 

Dienst van de gebeden en gaven 
De 
bloemen 
gaan 
vandaag 
als groet 
van onze 
gemeente 
naar Sake 
en Mieke 
Mink.  
 

 
 
Er wordt uitleg gedaan over het 
jaarthema: `Het nieuwe liedboek` 
en het jaarprogramma. 
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Er is aandacht voor wat de kinderen hebben 
gemaakt. 

 
Ds. Wiebrig maakt een rondje door de kerk om 
te vragen wat er op de harten is geschreven: `Ik 
geloof met hart en ziel…`  
(Ook de aanvulling `…….dat onze nieuwe 
dominee mooi kan zingen` was terecht op z`n 
plaats!) 
 
1e collecte: Jeugdwerk PKN 
2e collecte: kerkelijk werk 
 
Tijdens de collecte wordt het filmpje van de 
PKN op de beamer vertoond en brengt de 
Brassband enkele liederen ten gehore. 
 

Dankgebeden en voorbeden 

Na de gebeden luisteren we naar het lied uit 
Taizé: `Bless the Lord, my soul`. 

 
 

As slotlied sjonge wy út `Tusken rein en sinne`: 
`Alle wegen op de ierde blinke klear, yn waar en 
wyn, want de Hear, Hy iepenbiere ús syn ljocht 
en sinneskyn`. 
 
 

Wegzending en zegen 
Uit het Iona Abbey Worship Book, opgenomen in 
het nieuwe liedboek, pagina 1317: 
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. 
AMEN 
 

 
Na de dienst drinken wij gezamenlijk een kopje 
koffie in de Fikarij. 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:               Ds. Wiebrig de Boer-

Romkema 
Brassband Wirdum:    o.l.v. John Blanken 
Koster:        Sake Mink 
Ouderling van dienst:  Arie Dol 
2e ouderling:     Corry Brouwer 
Diakenen:     Hinke Meindersma 
                                    Alie Kalsbeek 
Leiding kindernevendienst 
Zang:       Geartsje v/d Meer 
Bloemen:   Gina Turkstra 


