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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 26 april 2015 

 
Welkom 
Ondanks het miezerige weer maken 
verscheidene mensen vanmorgen de gang naar 
de Sint Martinuskerk. In de hal worden ze 
opgewacht door de dienstdoende 

ambtsdragers. 
Ouderling van 
dienst Corry 
Brouwer heet 
iedereen welkom. 
Onze predikant ds. 
Wiebrig de Boer-
Romkema is nog 

niet in staat om de 
dienst te leiden; we 
zijn ds. D. 
Posthuma uit 
Burgum erg 
erkentelijk dat hij 
bereid is om in haar 
plaats voor te gaan. 
De dienst begint 

met het zingen van lied 207: “De trouw en 
goedheid van de Heer verschijnt ons elke 
morgen weer en blinkt en blijft zo dauw, zo fris, 
zolang het dag op aarde is.”   
 
Bemoediging en groet 
Na de bemoediging en groet volgen de 
coupletten 1 en 2 van lied 66: “Breek aarde uit 
in jubelzangen.” 
 

Kindernevendienst 
De kinderen gaan 
met Meindert 
Reitsma naar de 
Fikarij; ze nemen het 
lichtje en de Bijbel 
mee. 
 

 
Bijbelverhaal 
Uit Johannes 10 lezen we de verzen 11 tot en 
met 16, waar Jezus zegt: “Ik ben de goede 
herder.” 
 
Als acclamatie na deze lezing zingen we Lied 
339a: 

U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen.” 

 
Preek 
In de overdenking gaat het over de 
vraag, hoe christenen vandaag de 
dag invulling kunnen geven aan de 
woorden uit het Bijbelverhaal dat net 
is gelezen. Hoe doen we dat, op wie richten we 
ons daarbij? Het gaat hierbij om elk die op ons 
pad komt, christen of niet christen. Oog hebben 
voor mensen die door niemand worden gezien. 
Zoals de Belgische pater Damiaan deed, die 
vrijwillig aan de slag ging op het afgelegen eiland 
Molokaï (Hawaï), tussen de melaatsen. Daar 
raakte hij zelf ook besmet. Uiteindelijk stierf hij – 
na 16 jaar -  in 1889 temidden van zijn mensen. 
 
Na stilte en muziek zingen we de verzen 1,6 en 7 
van lied 653: “U kennen, uit 
en tot U leven…” 
 
Kinderen terug 
De kinderen komen terug in 
de kerk. 
 
Bloemen  
De prachtige bloemen gaat 
als groet van onze 
gemeente naar de familie 
Hoogsteen aan de 
Legedyk.   
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Collecten 
1e collecte: 
eredienst en 
kerkmuziek; 
2e collecte: 
onderhoud 
gebouwen. 
 
Gebeden 
De gebeden 
worden 
afgesloten met 
het 
gezamenlijk 
“Us Heit”.  
 
 
 
 
Slotlied en zegen 
Aan het slot zingen we lied 756 in zijn geheel: 

Laat komen, Heer, uw rijk,  
uw Koninklijke dag,  
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 

  
Wij gaan naar huis met de zegen van God.  
 
Koningsdag 
Met het zingen van het Wilhelmus wordt een 
voorschot genomen op Koningsdag morgen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:      ds. D. Posthuma, Burgum 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Ouderlingen: Corry Brouwer , Elske Roorda 
Diakenen:  Janny Pimmelaar en   Tjitske 

Visser  
Kinderneven- 
dienst Meindert Reitsma 
Bloemen:  Fokje Tolsma 
AD 
 


