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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 19 juni 2016 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Aan het aantal bezoekers valt af te lezen, dat 
de vakanties hun schaduw al vooruit werpen. 
De ouderling van dienst heet de bezoekers 
welkom en kondigt het openingslied aan: de 
verzen 1 en 2 van lied 84:   
 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer.”  
 
Bemoediging 
Na de bemoediging en het drempelgebed 
zingen we lied 84: 5 en 6: 

O Here, ons schild van omhoog,  
 zie neder met een gunstig oog  
 op uw gezalfde in uw tempel.  

 
Het gebed om ontferming 
wordt besloten met de 
woorden: “Daarom loven 
wij Uw grote Naam” en 
zingen we een drietal 
verzen van glorialied 281: 
“De zon straalt van uw 
aangezicht.” 
 

Kindernevendienst 
De kinderen gaan met 
Linda Jongbloed naar de 
consistorieruimte onder de 
toren.   
 
Bijbelverhalen 
De eerste lezing komt uit 

de profeten: Jesaja 65: 1-
9: De Heer zal goed én 

kwaad vergelden. Dit 
wordt gevolgd door het zingen van  lied 89: 1,7: 
“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied,  des 
Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
“ 
 

 
De tweede lezing klinkt uit Galaten 3: 23-29. De 
brief waarin Paulus schrijft dat door het geloof in 
Christus wij allen kinderen van God zijn. Er is  
 
 
geen onderscheid meer tussen slaven of vrijen, 
Joden of Grieken, mannen of vrouwen. 
We zingen hierop lied 970: 1,4,5 – “Vlammen zijn 
er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus.” 
 
As lêste folget de evangeeljelêzing 
út Lukas 8: 26-39. it ferhaal giet oer 
in man dy’t duvels ynhie. Hy wenne 
net yn in hûs mar yn ‘e grêven. Hy 
wol neat mei Jezus te meitsjen 
hawwe. En, smeekt hy: “Pinigje my 
net.”  
De lezing wordt beantwoord met 
het zingen van lied 938: “Christus die u wilt 
tooien”. 
  
Preek 
 In de preek wordt  voortgeborduurd op de laatste 
lezing. De bezetene ontmoet Jezus, is bang voor 
Hem. Onreine geesten hadden de man al lang in 
hun macht. Hij kon niet meer terecht bij anderen. 
Zover kan het komen. De schreeuw aan Jezus 
wat een hartenkreet. Ook nu zijn er mensen, die 
zich aan de rand van de samenleving bewegen. 
Verstoten, niet meer welkom in de maatschappij. 
Dit verhaal biedt perspectief. 
Jezus ziet mensen staat, in al 
hun ellende. Hij biedt hun een 
toekomst.. 
 
Hierna is er een korte stilte 
en muziek.  
De kinderen komen terug in 
de kerk. Ze hebben een 
prachtig versierde tak 
gemaakt. Deze komt te 
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hangen aan de ring bij de preekstoel.   
 

Bloemen  
De bloemen gaan als groet van onze gemeente 
naar de familie R. Algra in Goutum.   
 
Overleden 
De predikant deelt mee, dat gisteren de heer 
Klaas Bakker is overleden. De rouwdienst is 
komende donderdagmiddag. Volgende week 
zondag wordt de heer Bakker in het midden van 
de gemeente herdacht. 
 
Collecten 
De collectes zijn voor (1) de zending 
en (2) onderhoud gebouwen. 

 
Gebeden, slotlied en zegen 
De  gebeden 
komen samen 
in het 
gezamenlijke  
Us Heit. Als slot 
wordt lied 834 
gezongen: 
“Vernieuw Gij 
mij, o eeuwig 
Licht”. 
 
Aan het slot 
van de dienst 
krijgen we 
Gods zegen 
mee.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema   
Organist       Jaco Veldsema                     
Ouderling             Elske Roorda  
Diakenen:            Wiebren Jongbloed 
Kinderneven- 
dienst:   Linda Jongbloed 
Koster:   Wiebe Brouwer  
Bloemen:  Klaaske de Boer.  


