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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 8 mei 2016 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Een stralende zondagmorgen in mei. De 
eredienst lonkt. In opgeruimde stemming 
begroeten de kerkgangers elkaar in de koele 

Sint Martinuskerk. 
De ouderling van 
dienst heet de 
bezoekers welkom 
en kondigt het 
openingslied aan: 
“Al heeft Hij ons 

verlaten, Hij 
laat ons nooit 
alleen. Wat 
wij in Hem 
bezaten is 
altijd om ons 
heen”, lied 
663. 
Een 

toepasselijke opening, op Wezenzondag. 
 
Gebeden  
Na een moment van stilte bidden we het 

drempelgebed: 
“Heer neem weg 
wat ons bij u 
vandaan houdt.” 
Aansluitend wordt 
lied 27 gezongen, 
de verzen 1,2 en 4: 

“Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here.” 
 
Na het gebed waarin de nood van de wereld 
aan God wordt opgedragen, zingen we 
glorialied 146a:  

Laat ons nu vrolijk zingen 
Kom, hef uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 

 

 
Kindernevendienst 
De kinderen trekken zich met de leiding terug in 
de consistorieruimte onder de toren. 
 
Bijbelverhalen 
De earste lêzing is yn it Frysk en komt út it 
Bibelboek Psalmen 31: 1-9.  
Dit wurdt beändere troch it sjongen fan it Taizéliet 
134 út Sjongend op Wei; it Fryske kûplet wurdt 
trije kear songen: 

Al myn hope en al myn freugde 
en  myn stipe, myn ljocht, 
Kristus dy’t  ús rêding brocht, 
op Jo betrou ik net om ‘e nocht, 
ik freezje net, Jo ha om ús tocht.  

 
It opfallende fan dit soart lieten is dat se je troch 
de werhelling eigener wurde. 
 
Het tweede verhaal is van de evangelist 
Johannes - 14: 15-21. Jezus vertelt de discipelen 
over zijn naderende dood, maar ook dat Hij hen 
niet als wezen achterlaat, Hij komt bij hen terug. 
Deze lezing wordt beantwoord met het zingen 
van het Nederlandse/Friese lied 87 uit Sjongend 
op Wei: “Verblijdt u alle volken, Bring huld’ oan 
God”.  
 
Preek 
 Centraal in de 
overdenking staat Jezus’ 
belofte: “Ik laat jullie niet 
als wezen achter.” Naast 
deze belofte geeft Jezus 
zijn volgelingen ook een 
opdracht mee, namelijk: 
“Staar niet naar de hemel, maar naar de 
aarde,dáár ligt je opdracht. Jezus komt niet 
eerder terug dan nadat alle volken van het 
evangelie hebben gehoord.  
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Na een korte 
stilte en muziek 
komen de 
kinderen terug in 
de kerk. Ze 
hebben iets voor 
beppe gemaakt. 

Aansluitend hierop zingen we de verzen 2, 3, 4 
en 5 van lied 320: “Wie oren om te horen 
heeft…” 
   
Bloemen  

De bloemen gaan 
als groet van 
onze gemeente 
naar mevrouw 
Romkje de Jong 
in de Sjouke van 
der Kooistrjitte.   
 

Verkiezingen 
Marga Bloem zal als diaken worden bevestigd in 
de dienst op Pinksterzondag. Tegelijkertijd 
worden Tjitske Cnossen, Johannes Koornstra en 
Klaas herbevestigd, de eerste als diaken, de 
anderen als ouderlingen-kerkrentmeester. Carla 
van der Graaf wordt losgemaakt als ouderling-
voorzitter.  
 
Collecten 
De collectes zijn voor (1) 
wezenzondag/eigen gemeentewerk en 
(2) kerkelijk werk. 

 
Gebeden, slotlied en zegen 

In de gebeden wordt 
onder meer gedankt voor 
het 50 jarig 
huwelijksjubileum van 
Anne en Bonnie de Haan. 
De  gebeden komen 
samen in het 
gezamenlijke Onze 
Vader. Het  slotlied is 825 
(eerste drie verzen): “De 

wereld is van Hem vervuld.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Aan het slot 
van de dienst 
krijgen we 

Gods zegen 
mee.  

Na   
 
Na afloop 
staan naast 
de predikant, 

ook Anne en Bonnie de Haan bij de deur. Wie dat 
nog niet heeft gedaan, kan hen nog gelukwensen 
met hun gouden jubileum. 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  da. Y. Slik, Balk  
Ouderlingen:        TruusSterrenburg, Alie Bouma 
Diakenen:            Nieske Span, Janny Pimmelaar 
Kinderneven- 
dienst:   Meindert  Reitsma 
Koster:   Ja nny Veenstra  
Organist  Klaske Deinum 
AD 


