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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

          Wirdum Fr e.o.   

15 mei 2016 

Pinksterzondag 

Er waait een frisse wind op deze 
Pinksterzondag. Veel gemeenteleden en 
gasten maken vanochtend een blijde gang naar 
de kerk om samen het feest van de uitstorting 
van de Heilige Geest te vieren. Binnen is het 
warm en staat eerst ontmoeting centraal.  

 
De ouderling van 
dienst heet 
iedereen van 
harte welkom; in 
het bijzonder de 
gasten die 
vanochtend in 
ons midden zijn. 

 

Dienst van de voorbereiding 
Wij zingen, 
staande, ons 
openingslied: 
Lied 360: 1,2 
en 3:  
`Kom 
Schepper, 
Geest, daal 
tot ons neer, 
houd Gij bij 

ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U 
verbeidt, met hemelse barmhartigheid`. 
 
Bemoediging en drempelgebed 

Wij zingen, 
staande, Lied 680: 
1 en 5: 
 
`Kom, Heilge 
Geest, Gij vogel 
Gods, 
daal neder waar 

Gij wordt verwacht. 

Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots`. 
 
`O Geast fan God, dy`t oer ús leit, 
Jo lizze yn hert en mûle in liet, 
dat út jo eigen wêzen giet, 
as `t lûd fan jo oanwêzichheid`. 
 
Wy songe it gebed om ûntferming: 
Liet 997: De muzykgroep de kûpletten; 
               Allegear it refrein: 
`- en al dy kloften op `e flecht, 
ferdreaun út eigen lân, 
benaud foar tiranny, geweld, foar dea, foar moard 
en brân. 
Refrein: God, wês genedich, hear ús bea, 
tink om ús wrâld yn need!` 
 
Glorialied 
Lied 309A – een lied uit Peru: 
Muziekgroep: `God alle eer, God alle eer, 
hemelhoge glorie. Loof God in eeuwigheid, 
amen! Loof God in eeuwigheid, amen! 
Allen: Alleluja, amén 

 

Dienst van het Woord 

Gebed van de zondag – toegeschreven aan 
kerkvader Augustinus, gebeden door Klaaske de 
Boer: 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

15 mei 2016 

2 

 
 
 
 
 

Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
 
Spoor me aan, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 
Verlok me, heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken. 
 
Geef me kracht, heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
 
Bescherm me. Heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 
 
Even praten met de kinderen: 
Da. Wiebrig vraagt de kinderen: `Wat zou er 
gebeuren als er op een dag geen juf of meester 

is?` 
Antwoord: 
`Dan doen 
we allemaal 
leuke dingen! 
Dan wordt 
het druk in 
de klas!` Je 
hebt dus wel 
een 

juf/meester nodig. Maar juf/meester heeft jullie 
ook nodig! Je mag soms hulpje zijn. Zo is het 
ook met de kerk: daar zijn  mensen nodig die 
verschillende taken doen, een soort hulpjes. 
Vandaag komen er nieuwe helpers bij en 
anderen nemen afscheid. 
Pinksteren: de illustratie op de liturgie, een 
pinksterbloem, betekent: de liefde van God 
wordt over de mensen `geblazen`.  
In de kindernevendienst gaan de kinderen 
iets maken voor de `oude` en `nieuwe` helpers 
in de kerk. 
 
Eerste lezing: Handelingen 2: 1-12 uit de Bijbel 
in Gewone Taal. 
Twadde lêzing: Johannes 20: 19-23 út de 
Fryske Oersetting. 

Beide lêzingen wurde 
dien troch Koosje 
Reitsma. 
 
Wy sjonge in liet fan Margryt Poortstra/Jan de 
Jong, muzykgroep: kûplet 1,2 en 4; allegear: 
kûplet 3 en 5: 
`Fan himelheech waait fjoer en wyn 
it folle hûs mei minsken yn. 
Yn taal en teken komt de Geast, 
de waarme amme fan Gods treast`. 
 

Korte overdenking 
Pinksteren betekent vijftigste. De vijftigste dag 
nadat het Paasfeest is gevierd. Pasen en 
Pinksteren zijn verbonden. Pasen het feest van 
hartstochtelijk geloof in de doortocht door de dood 
heen naar het leven, waarin Jezus ons voorging. 
Zijn leven werd hem ontnomen maar ging niet 
voorgoed onder in de nacht, hij werd wakker 
gekust door God. Dat is Paasgeloof. Daarom 
ontsteken we ook voor elke dienst de Paaskaars.  
Dat zijn weg van Gods liefde leven het einde leek, 
maar het bij God niet was. Aan alle kanten 
bedreigd, kan het kwaad de liefde van God niet 
voorgoed overmeesteren. Daar zingt de bijbel van, 
vanuit een hardnekkig geloof, bezield door de 
kracht van Gods Geest. De vogel van Gods Geest 
valt niet te kooien. Zij vliegt, boven de wateren van 
chaos, dood en duisternis, alle krachten die het 
leven naar beneden halen en onmogelijk maken. 
De Deense filosoof  en theoloog Sören 
Kierkegaard schreef: “Het leven kan alleen 
achterwaarts begrepen worden, maar het moet 
voorwaarts geleefd worden”.  
Als je achterwaarts 
leeft, dan lukt het je niet 
om op weg te blijven. 
Dan gaat de 
geestkracht eruit en 
kom je vliegkracht 
tekort. Dan kom je niet 
meer vooruit.  
Daar gaat Pinksteren 
ook over: Over bidden steeds weer: Kom heilige 
Geest Gij vogel Gods.  
Geef mij kracht, heel mijn leven Heer, in alles. In 
hoe ik verder kan. In wat ik op mijn levensreis 
tegenkom, in waar ik voor kom te staan. Amen.  
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Stilte en muziek 
De kinderen komen terug. 
 

Dienst van losmaking en bevestiging 
 
Ofskied fan de ôfgeande ambtsdragers:  

 
 
Carla van der 
Graaf en 
Janny  
Pimmelaar 
 
 
 

Zingen, staande: Lied 90: 8:  
`Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat`. 
 
Presentatie van de aantredende 
ambtsdrager: Marga Bloem-Koenders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 
 
Gelofte en ferbyntenis fan de ambtsdragers 
dy`t harren tsjinst fuortsette sille:  

Tjitske 
Cnossen 
en Klaas 
Krol 
 
Seine 
 
Gelofte 
en 

bevestiging van de ambtsdrager die nieuw 
aantreedt: Marga Bloem-Koenders 

Zingen: Lied 681: 1e keer koor; 2e keer allen 
`Kom by 
ús, o hillige 
Geast, stek 
yn ús oan it 
ljocht fan jo 
leafde. 
Kom by ús, 
o hillige 
Geast`. 
 
Seine  
 
Oanfurdiging troch de gemeente en wolkom 
 
Sjonge: út Wylde Goes: 
`Nim my, nim my sa`t ik bin; 
wiis my hoe`t ik wêze sil; 
Set j osegel op myn hert 
en libje yn 
my`. 
 
De bern 
biede wat 
oan, Linda 
fertelt dat sy 
it `ljocht fan 
Gods leafde` 
makke 
hawwe (ljochtsje) 
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Dienst van het delen 
 
Mededelingen 

 
De bloemen 
gaan vandaag 
als groet van 
onze gemeente 
naar dhr. en 
mevr. De Jong,  
Tsjaerderdyk.   
 
 
 
 
 
1e collecte: 
Kerk in actie: 
zending 
(Gijsbert geeft 
een toelichting)   
2e collecte: 
Kerkelijk werk 
 

 
Dienst van de gebeden  
 
Wij zingen staande ons slotlied: Lied 675: 1: 
`Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, 
liefhebben door uw kracht!`  
 

Zending en zegen 

 
 
 
 
 

Wij zingen: Lied 423:  
Coupletten: koor 
Refrein: allen 
`Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!` 

 
 
 
Medewerkers 
 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:/pianist:     Klaske Deinum          
Ouderling:  Alie Bouma 
Diakenen:  Alie Kalsbeek 
                                Nieske Span   
Koster:   Folkert Jongbloed 
Kindernevendienst: Linda Jongbloed 
Medewerking door: Muziekgroep o.l.v. 
                               Klaske Deinum 
                               Zendings- Missionaire Commissie 
Bloemen:  Lies de Jong 
 
CBB 
 

 


