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                         PROTESTANTSE GEMEENTE   

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 9 juli 2017 
 
Een stralende zondagochtend! De zon 
verwarmt de natuur al vroeg. Veel 

gemeenteleden en gasten maken hun gang 
naar de kerk. Het is fijn om samen te zijn en 
elkaar te ontmoeten. 

 

Welkom   
De ouderling van dienst, 
Elizabeth Mozes, heet 
gemeenteleden en 

gasten van harte 
welkom. Ook iedereen 
die de dienst later op cd 

hoort en hierdoor met 
ons vanochtend 
verbonden is..   

 
Wij zingen ons 

openingslied, 
Lied 27: 1 en 2: 
`Mijn licht, mijn 

heil is Hij, mijn 
God en Here! Waar is het duister dat mij onheil 
baart?` 

 
Wij zijn stil voor God.   
Na votum en groet 

zingen wij Lied 27: 7: 
`O als ik niet met 

opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot 
dag verwachten 

mocht!` 
 
Wij bidden om Gods 

aanwezigheid en om verruiming van ons hart.  
 
Hierna zingen wij lied 87 uit `Sjongend Op Wei :̀ 

`Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer` 
  

 
Dienst van het Woord 

Wij bidden het gebed 
vóór de opening van de 
Schrift.   

 
De eerste lezing is uit 
het Oude Testament, 

Zacharia 9: 9 – 10: 
`Juich, Sion, 
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!` 

 
Wij zingen Lied 550, een lied, speciaal 
geschreven bij deze tekst: `Verheug u, gij dochter 

van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, juich!` 
 

Hierna leest Da. Wiebrig Psalm 145 uit `150 
Psalmen vrij` van Huub Oosterhuis. 
 

Wij zingen Lied 146a: `Laat ons nu vrolijk 
zingen!` 
 

De evangelielezing is uit Matteüs 11: 25 - 30 
 
Hierna zingen wij Lied 315: ̀ Heb dank, o God 

van alle leven` 
 

Overdenking   

Deze week hebben weer heel veel 
kinderen meegelopen met de 
avondvierdaagse. Het was weer 

mooi om mee te maken, de omstandigheden 
waren gunstig en onderweg was er ook nog een 
appeltje, limonade en koek.  Eén van de kinderen 

vroeg mij op dag twee zomaar ineens om even te 
blijven staan, en toen wees hij mij op de mooie 
lucht, het zonlicht dat zo mooi door wolken heen 

brak en zorgde voor mooie lichtstralen en toen 
zei hij: ‘God schijnt er zo mooi doorheen’.  

Het leven is ook een soort avondvierdaagse zou 
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je kunnen zeggen, maar dan voor een 

onduidelijk aantal dagen en ongeorganiseerd. 
Geloven kun je ook een reis noemen. Het is net 

als het leven ook een weg die je gaat.  

De psalmen van Israël zijn liederen voor onze 
reis, voedsel voor de ziel. Vandaag hoorden we 
de 145e psalm in de hertaling van priester-
dichter Huub Oosterhuis, die al een leven lang 

toegewijd is aan het psalmenboek en ons in de 
vruchten daarvan volop laat delen. En af en toe 
kan het je overkomen, dat je je gekend weet 

door de Eeuwige, dat je daar rust in kunt 
vinden, hoe je weg ook is. En dan ontlokt het je 
misschien een lofzang, met een lach of een 

traan of allebei, net als de dichter van psalm 
145. En God, geef dat ik kan blijven zingen, het 

lied dat U nabij bent. Dat ik daarin rust mag 
vinden. Dat het Licht van de Eeuwige zo mag 
schijnen door ons lied, vandaag en altijd.  

In de kerk zijn allemaal 
Poëziealbums 

tentoongesteld en heel 
toepasselijk besluit 
dominee de overdenking 

met het lezen van een 
vers uit het Poëziealbum 

van mevr. Van der Woude.  

  

Stilte en orgelspel 
 

Dienst van het delen 
Er worden mededelingen gedaan 
door de ouderling van dienst. De 

bloemen gaan vandaag als groet 
van de gemeente naar Jelle en 
Lies de Jong.   

 
1e collecte: Zending 
2e collecte: Kerkelijk werk 

 

Dienst van de gebeden  
Door het zingen van Lied 1005 verwoorden wij 
onze dank- en voorbeden: ̀ 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 wij: Lied 657: 1 en 4: `Zolang 
wij ademhalen schept Gij in ons de kracht`   

 
Wij 

ontvangen 
de zegen 
met het lied 

in ons hart. 
De 
zegenbede 

beantwoor-
den wij met 

een 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 

Diakenen:  Nieske Span 
                  Alie Kalsbeek 

Koster:   Wiebe Brouwer 

Bloemen:   Neeltje Hellinga 
CBB 
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