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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag   5 juli 2015 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst, Elske 
Posthuma heet ons welkom. 
We zingen als intochtslied: 
Lied 841: ‘Wat zijn de goede 
vruchten?’  
 
Gebeden 
Na het gebed om ontferming 
zingen we lied 974: ‘Maak ons 
uw liefde, God, tot opmaat.’ 

 
De kinderen 
Linda Jongbloed neemt voordat de lezingen 

beginnen, de 
kinderen 
mee de 
consistorie 
in. Zij gaan 
iets doen met 
het 
avondmaal.  

 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing  
Ezechiël 2: 1-7. Van de profeet die blijft 
getuigen van God in een tijd dat weinig mensen 
nog oor en oog hebben voor God’s waarheden. 
We zingen daarna lied 121: Ik sla mijn ogen op 
en zie. 

 
De 2e lezing 
Marcus 6: 1-6, Jezus gaat terug naar Nazareth 
en merkt dat hij in zijn eigen plaats niet wordt 
erkend. We zingen daarna lied 313: ‘Een rijke 
schat van wijsheid’. 
 
Overdenking 
Onze predikante begint haar overdenking met het 
vergelijken van het hete weer van de laatste 
dagen en de hitte in de wereld, met name in 
Griekenland. Vandaag wordt er een referendum 
onder de Griekse bevolking gehouden met 
betrekking tot de keus voor of tegen de eisen van 
de EU. De kerk biedt dezer dagen letterlijk koelte 
maar ook figuurlijk. Hiermee wijst onze dominee 
op de speech van Obama tijdens de begrafenis 
van de predikant die vorige week bij een 
racistische aanslag om het leven kwam. Met 
deze woorden, gesproken vanuit de kerk, uitte 
Obama een aanklacht tegen racisme. Maar hij 
roemde de kerk meermalen als het startpunt of 
de broeiplaats van sociale bewegingen. De kerk 
die dan de rol van profeten als Ezechiël vervullen 
en opkomen voor Gods schepselen. Ons werd 
vandaag de vraag gesteld: “Sta jij, staat u nog 
wel eens op voor anderen?” Dit dan zonder 
geweld of morele superioriteit maar als werktuig 
van God. Ieder mens heeft in haar of zijn leven 
momenten dat zij/hij weet dat zij/hij op moet 
staan. Wees niet bang, God zal erbij zijn: 
‘Mensenkind, sta op, dan zal ik tegen je spreken.’  
 

Dienst van het Delen 
 

Mededelingen 

 Tsjerkepaad begint weer 
volgende week.  

 Hans Romkema deelt mee dat de 
collecte voor ‘?’ tezamen met de 
kaartverkoop van mevrouw Reitsma-
Boesekool, 400 euro heeft opgebracht.  
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Bloemen 
De bloemen 
gaan naar 
mevrouw de 
Jong, Doeke 
Hellemastrj.  
 
Collectes 
1e Collecte:  J.O.P. (jongerenwerk PKN) 
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
 
Avondmaal 

De kinderen 
leiden het 
avondmaal 
mee in ze 
brengen het 
brood en de 
wijn en 
zingen een 
lied voor 
ons.  

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Heenzending en Zegen 

Als slotlied zingen wij lied: 905 verzen 1,4: ‘Wie 
zich door God alleen laat leiden’.  Hierna worden 
we heengezonden met de Zegen van de Heer.  
 

Na de dienst was er tijd voor koffie, thee en ranja. 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wybrig de Boer- Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Bloemen: Gina Turkstra 
Koster:  Johannes Koorsnstra 
Ouderling van dienst:  Elske Posthuma 
2e ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen:     Alie Kalsbeek en Tjitske Visser 
GvdM 
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