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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 7 mei 2017 
 
Het is fris op deze eerste zondag in mei. De 
zon laat zich nog niet zien maar de ontluikende 
natuur en de vogels begroeten iedereen 
onderweg naar de kerk. Het is fijn om elkaar te 
ontmoeten en samen te zijn. 
 

Welkom 
De ouderling van 
dienst, Truus 
Sterrenburg, 
heet iedereen 
van harte 
welkom; ook 
gemeenteleden 
die de dienst 
later op cd 

horen.   
 
Wij zingen ons openingslied, Lied 908: 1, 4 en 
5: `Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn 
vreugd en sterkte zijt`  
 
Wij zijn stil voor God. 

Na votum en 
groet zingen wij 
Lied 908: 6 en 
7: `Blijf, Heer, 
mij met uw 
gunst genegen, 
dat ik niet weer 
verdwalen zal` 
 

Wy bidde it gebed om ûntferming en bidde foar 
de need fan de wrâld. 
 
Hierna zingen wij Lied 653: 1, 2 en 6: `U 
kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij 
ons zijt` 
  
 

 
Dienst van het Woord 

 Wij bidden het gebed vóór de opening van de 
Schrift. 
 
De eerste lezing is uit Nehemia 9: 6 – 15,  waarin 
Nehemia spreekt over de vernieuwing van het 
verbond. 
 
Wij zingen Lied 136: 1, 3, 11 en 12: `Loof de 
Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid zal bestaan in 
eeuwigheid` 
 
De evangelielezing is uit 1 Petrus 2: 19 – 25 
 
Hierna zingen wij Lied 654: 1, 2 en 4: `Zing nu de 
Heer, stem allen in met ons die God lof zingen` 
 
In de lezingen en in de liederen komt het woord 
`herder` steeds terug. Zo ook in de derde lezing 
uit Johannes 10: 1 – 11: `De goede herder` 
 
Wij zingen Lied 23b: 1, 2 en 5: `De Heer is mijn 
herder! `k Heb al wat mij lust` 
 

Overdenking 
De afgelopen dagen 
hebben we herdacht wie 
zijn omgekomen in de 
Tweede Wereldoorlog en in 
oorlogssituaties en vredesoperaties sindsdien.   
Waar Paulus spreekt over geloof, hoop en liefde, 
deze drie, en dat de grootste de liefde is: het is 
niet vreemd dat velen na Auschwitz niet meer 
goed konden geloven, hopen en liefhebben. 
Misschien is het wel vreemder om er nog wèl aan 
te kunnen blijven geloven, aan de liefde, aan 
Gods liefde, als je de zwartste nacht hebt 
meegemaakt. De vraag naar waar de Goede 
Herder was, die niet zou ontbreken werd nooit 
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klemmender gesteld. En de vraag naar waar 
een mens toe in staat is ook niet. 
We stonden ook stil bij de bevrijding.  
Hier in de kerk delen we in het Woord voor de 
wereld. Als we willen gaan met het Woord, dan 
roept dat ons bij name om mens te zijn en een 
ander, wie het ook is, in zijn of haar waarde te 
laten. Jezus loopt er niet achter aan als hij de 
schapen na de nacht in de beschutting van de 
stal weer naar buiten brengt, hij gaat voor de 
kudde uit. Ze kunnen het oog op hem hebben. 
Hij scheidt niet in wie er wel en niet bij mogen 
horen.  
Wie wil navolgen kan zich afvragen: hoor ik die 
stem of volg ik stemmen in mijzelf of van een 
ander die scheiding brengen en schaden?  
Ga maar, loop, leef, verdwaal en vind, in 
vreugde en in pijn. Misschien met een lied in je 
hoofd als: Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o 
God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat 
mij nimmer meer, dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt.  
Met een vroomheid: het kan een mens aan 
alles ontbreken, maar niet aan de Levende 
God. Daarop kan ik bouwen, ook al vallen alle 
muren in. In al onze verblinding, ons dwalen 
wordt ons oog getrokken naar het ene Licht van 
Pasen, nieuw ontstoken op Paasmorgen, in het 
donker werd het licht. We mogen blijvend 
weten, dat we geroepen zijn om kinderen van 
het licht te zijn, Paasmensen, uit het water 
opgestaan, zó mogen we voortaan verder gaan. 
Bestemd tot leven hoe onze weg ook zal zijn.  
Er is een prachtig gedichtje van wijlen Willem 
Wilmink over Ben Ali Libi, de googelaar. Het 
was de artiestennaam van Michel Velleman. Hij 
was één van de 34.000 Nederlandse joden die 
in Sobibor om het leven kwamen. Een van de 
velen voor wie geen ruimte was in de wereld: 
BEN ALI LIBI. 

Hier blijven we het verlangen uitzingen naar 
een paradijselijke groene weide, een heerlijk 
land om in te wonen voor allen. Een 
toekomstvisioen en tegelijk een appèl op ons 
vandaag. Om af te stemmen op de stem van de 
Goede Herder. Amen. 

 
Stilte en orgelspel 
 

Dienst van het delen 
Er worden mededelingen gedaan door de 
ouderling van dienst. De bloemen gaan vandaag 

als groet van de gemeente naar de bewoners en 
medewerkers van Palsma Zathe.   
 
Diaken Nieske 
Span maakt de 
opbrengst van de 
collecte van vorige 
week bekend en 
vraagt tevens 
aandacht voor de 
collecte van 
volgende week, 
bestemd voor het project van Willem en Erna 
Vedder-Turkstra in Peru.   
 
1e collecte: Missionair werk en kerkgroei 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. 
De gebeden sluiten wij af door gezamenlijk het 
`Us heit` te bidden. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 655: `Zing voor de 
Heer een nieuw 
gezang! Hij laaft u 
heel uw leven lang 
met water uit de 
harde steen. Het is 
vol wonderen om u 
heen` 
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De zegenbede beantwoorden wij met een 
gezamenlijk gezongen Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diakenen:  Nieske Span 
                  Alie Kalsbeek 

Koster:   Janny Veenstra 
Bloemen:   Lies de Jong 
 
CBB 
 
 

 


