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                          PROTESTANTSE GEMEENTE  

                            Wirdum e.o. 25 juni 2017 

                                               
Dienst van de voorbereiding 

We werden in deze dienst 
welkom geheten door 
ouderling Elske Roorda, 
waaronder ook als gasten,  
hun Franse stagiaires die ze 
in het Frans begroette.  
Daarna zongen we als 
openingslied  lied 84: 1 en 3: 

“Hoe 
lieflijk, 
hoe 
goed is 
mij 
Heer” 
Na stil 
gebed 
en 
votum 

en groet  zingen we 
lied 84: 6: “Want God 
onze Heer die ons 
mild, bestraalt als zon, 
beschermt als schild”   
 
Gebeden 
Hierna volgt het gebed 
om ontferming wat we 
beantwoorden met lied 

713: 2 en 4: “Hij schenkt de levensadem, Hij 
geeft de levensgeest” 
Na een kleine uitleg over de tijd na Pasen en 
Pinksteren volgt een gebed. 
 
Dienst van het woord 
De 1e lezing is uit  Jeremia 
20:7-13. Dit wordt in het 
fries gelezen.   
Dat is een klacht van 
Jeremia naar God. God 
heeft hem verleid en hij is 

daarvoor bezweken. 
We zingen hierna lied 870: 1,2,5,6,7 en 8. We 
doen dit in wisselzang. 
“Heilige God, geprezen zij, Uw komst door alles 
heen” 
 
De 2e  lezing is uit Matheus 10 : 16-33. God zegt: 
bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de 
wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, 
maar behoud de onschuld van een duif. 
 
We zingen lied 362 alle drie de verzen 
“Hij die gesproken heeft een woord dat gáát” 
 
Preek 
Jeremia werd profeet tegen wil 
en dank. Hij verzette zich 
tegen zijn roeping, maar Gods 
stem  was te sterk en hij liet 
zich ompraten. Dat nam hij 
God niet in dank af. 
Hij heeft vast vaak gedacht : God ik wil niet meer. 
Ik ben geen spreker. Niemand luistert en 
iedereen leeft voor zich zelf. 
Ze willen niet hun broeders hoeder zijn. Jeremia 
voelde zich als een schaap tussen de wolven. 
Maar het lukt hem niet om zich van God los te 
maken. Dan vraagt hij zich af of hij misschien 
alleen langs deze weg vrij kan worden. Steeds is 
er iets sterker dan zijn afweer en dan brak dat 
weer in stukken. 
God zegt: jij kunt Mij wel willen loslaten, maar dat 
houdt niet in dat Ik jou loslaat. Jeremia gaat 
steeds heen en weer tussen lijden aan God en 
vertrouwen op Hem.   
Soms wordt hij opgetild en volgt er een loflied, en 
soms schiet hij zo in de angst en volgt er een 
jammerklacht. Maar steeds overwint het 
godsvertrouwen. God stuurt zijn leerlingen als 
schapen  tussen de wolven maar geeft wel als 
opdracht niet te  goedgelovig te worden.  Lever je 
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niet uit aan wat geen vrede is, verlies je ziel 
niet, raak je kern niet kwijt. Als we in nood 
komen mogen we geloven 
dat we veilig zijn in Gods 
handen, hoe onveilig ons 
leven ook is. 
 
Na een moment van stilte 
luisteren we naar muziek. 
 
Dienst van het delen 

De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar 
Jan Kalsbeek J. 
Algerasingel Wirdum 
 
 

1e collecte is voor kerk in actie-binnenlands 
diaconaat 
2e collecte is voor onderhoud gebouwen 
 
Dankgebed-voorbeden-stil gebed. 

Als dankgebed zingen we lied 1005 
alle  5 verzen. 
De coupletten worden gezongen door 
de voorganger en het refrein steeds 
door de gemeente.   
“Zoekend naar licht, hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht” 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
Schijn in de donkere nacht” 

Refrein: 
“Christus, ons licht! 
Schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis” 
 
Heenzending en zegen. 
Als slotlied zingen we lied 981: 2,4 en 5: 
“Zolang de mensen woorden spreken, 
Zolang wij voor elkaar bestaan, 
Zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
Wij danken U in Jezus’ naam” 

 
 
 
 
 
 

Hierna ontvangen we de zegen en beatwoorden 
die met het gezongen Amen. 

 
Medewerkers. 
Voorganger :  da. W de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen: Bep Minnema 
Ouderling van dienst: Elske Roorda  
Diakenen:  Wiebren Jongbloed  
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