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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o. 
Zondag 24 april 2016       

 
Dienst van de voorbereiding   

Namens de kerkenraad 
heet Janny Veenstra 
allen welkom. Het 
openingslied is lied 98: 
1,2 
“Zing een nieuw lied voor 
God de Here”. 

Na stilte en groet 
volgt gebed.   
Ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema 
geeft aan dat 
psalm 98 aan 
deze 4e zondag 
na Pasen zijn 

naam heeft gegeven: 
Cantate. Van deze psalm 
zingen we ook 
coupletten 3 en 4.   
Het gebed om de nood 
van de wereld wordt 

gevolgd door lied 974 : 
1,2,5 “Maak ons uw 
liefde, God, tot opmaat” 
(op de melodie van 
“Dankt, dankt nu allen 
God”).  

 
 
De kinderen gaan samen 
met Linda Jongbloed 
naar de consistorie voor 
de kindernevendienst. 
Het thema is het hart.   
 

 
Dienst van de schriften 
Gebed om inzicht. 

 
1e lezing: Deuteronomium 6: 1-9 
over de wetten van Mozes, 
gevolgd door lied 422: 1,2,3 “Laat 
de woorden die we hoorden”.  
2e lezing: Johannes 13: 31-35, 
waar Jezus spreekt nadat Judas 
vertrokken was uit de kring van leerlingen: heb 
elkaar lief.  
Zingen lied 838: 3,4 “O grote God die liefde zijt”. 
 
Overdenking 
Ds. de Boer-Romkema vertelt dat zij zich van een 
vaartocht in de Weerribben nog herinnerde dat er 
een smalle aftakking van het water was. Kunnen 
we daar ook in varen? De gids zei dat er eerder 
een bordje stond “verboden in te varen”, toen 
ging het daar vaak mis. Sinds het bordje is 
weggehaald vaart er niemand meer in! In de 
Bijbel gaat het over geboden, niet te verwarren 
met verboden. Zo loop je niet vast. ‘ 
De 10 geboden, kunnen wij er wel aan 
voldoen? In Deuteronomium wordt de 
wet opnieuw verteld door Mozes. 
Herhaling om te leven en niet te 
vergeten.  
Geboden als een kompas. Het sjema’ 
Israël: Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de 
Eeuwige is één. Deze woorden hoort een joods 
kind als eerste en deze worden ook uitgesproken 
bij het sterven. Woorden die bevrijden. Leg de 
geboden in je hart; leer ze je kinderen. Draag de 
woorden bij je, zodat de woorden jou kunnen 
dragen als het nodig is. 
Jezus spreekt van een “nieuw” gebod: heb elkaar 
lief. Heb God lief, heb een ander lief en vergeet 
jezelf niet.  
Waar liefde is, is God. Amen. 
 
Na stilte is er orgelspel. 
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Dienst van het Delen 
De kinderen komen 
terug in de kerk, elk 
met een hart 
opgespeld met  
daarop geschreven 

GOD. Voor de 
mensen in de kerk is 
ook een hart 
gemaakt. Deze komt 
als eerste symbool te hangen aan de ring onder 
de kanselluifel. 
 
Medelingen door de ouderling van dienst. 

De bloemen gaan 
vanmorgen naar 
dhr. en mw. De 
Haan, Lytse 
Bourren.   
De korf voor de 
voedselbank staat 
deze week in de 
Superrr en in de hal 
van de kerk. 

1e collecte:  eredienst en muziek, zie ook de 
uitgereikte folder “Zingen in je eigen taal”. 
2e collecte:  onderhoud gebouwen. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In het gebed danken wij voor het lied en bidden 
voor wie geen reden heeft om te zingen en voor 
wie niet kan zingen. Het gebed wordt 
afgesloten met het samen uitspreken van Ús 
Heit. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij psalm 150: 1,2 “Loof 
God, loof Hem overal”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Hierna worden we 
heengezonden met de 
zegen van de Heer.  
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Koster:   Drees Visser  
Orgel:  Albert Minnema 
Ouderlingen:  Janny Veenstra, Elske Roorda 
Diakenen:            Tjistke Cnossen,   
  Janny Pimmelaar 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Kindernevend.: Linda Jongbloed 
SIW 
 
ps: de woorden uit Deuteronomium vinden we ook 
geschreven bij het Joods Monument in Leeuwarden  

 


