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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 19 juli 2015       

 
Dienst van de voorbereiding 

Janny Veenstra heet 
ons als ouderling van 
dienst van harte 
welkom. Als 
openingslied zingen 
we lied 280: 1,2,3,4 en 
7 “De vreugde voert 

ons naar dit huis”.   
Da. Slik gaat ons voor 
in het openingsgebed, 
de groet en na een 
korte stilte in het 
drempelgebed. We 
zingen lied (psalm) 
149: 1 en 3 “Halleluja! 

laat opge- 
togen”.  
 
Na het 
gebed 
voor de 
nood bij 
de 
mensen 
wordt 

gezongen lied 146c :1 “Alles wat adem heeft 
love de Here”. 
 

Dienst van de schriften 
Het gebed om de Heilige Geest wordt in het 
Fries uitgesproken. 
1e lezing: Jeremia 23: 1-6 uit de Fryske Bibel 
over de herders en de schapen. 
Lied 23b: 1 en 2 “De Heer is mijn herder”. 
2e lezing: Romeinen 14: 1-4 en 7-13 over het 
elkaar aanvaarden. 
Lied 961 “Niemand leeft voor zichzelf”. 
 

 
3e lezing: Marcus 6: 30-44 over het 
teken van de broden.   
Lied 995: 1 en 2 “O Vader, trek het 
lot U aan”. 
 
Overdenking 
Het thema is “Zijn wij bevrijd?” 
Wat merken in de vakantietijd onze gasten van 
onze manier van geloven? Bij de ontmoetingen 
bijvoorbeeld bij Tsjerkepaad? Mensen vragen 
naar ons geloof; herkenning en verschillen. 
Romeinen 14 geldt ook voor ons. 
Contacten met andersgelovigen; als we 
samen gaan eten worden verschillen ook 
zichtbaar door verboden in de verschil-
lende religies.  Geen vlees, geen alcohol, 
hoe reageren wij daarop?  Bijbel letterlijk 
nemen of niet? 
Paulus kiest in de brief aan de Romeinen geen 
partij. Hij zet alles in op één gemeente: het 
verbonden zijn met de Heer en met elkaar. 
Elkaar opnemen, elkaar dus dragen.  Bevrijd 
door de liefde. 
Jezus neemt de leerlingen mee naar een 
eenzame plek, de woestijn. Terug naar de bron 
om God te ontmoeten. Het volk komt daar dan 
ook bijeen, maar de plek is geworden tot een 
plek met groen gras, als in psalm 23. Niemand 
lijdt hier gebrek. De vijf broden als teken voor 
Israël, zoals later in Marcus verhaald wordt over 

zeven broden als teken voor de 
wereld. 
Andere mensen aanvaarden voor 
eenheid van de kerk en de 
wereld.   

Amen. 
 
Na stilte en orgelmuziek zingen wij lied 383: 1-5 
“Zeven was voldoende”. 
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Dienst van het Delen 
Mededelingen door ouderling van dienst. 
De bloemen 
gaan naar fam. 
De Leeuw aan 
de Legedyk.   
Volgende 
week gaat dhr. 
Joop Visser uit 
Stiens voor; 

deze dienst zal een ander karakter krijgen 
dan gebruikelijk, met veel zang. 
1e collecte:  diaconie. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
Alie Kalsbeek meldt dat komende 
zaterdag in het kader van Tjserkepaad 
vanaf plm. 15.00 uur het orgel zal worden 
bespeeld door Ulbe Tjalingii en Fedde 
Tuinstra. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Dankgebed en gebed om vrede, voorbede voor 
de mensen met verdriet, ziekte, verlies van 
naasten, verlies van partner door het leven of 
door de dood. Na stil gebed worden de 
gebeden afgesloten met het Ús Heit. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied 791: 1,2,3 en 4 
“Liefde, eenmaal uitgesproken”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zegenbede wordt besloten met een driemaal 
gezonden Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Yvonne Slik, Balk 
Organist:  Jacco Veldsema  
Koster:   Johannes Koornstra  
Ouderlingen: Janny Veenstra, Alie Bouma 
Diakenen: Janny Pimmelaar, Alie Kalsbeek 
Bloemen: Bep Minnema 
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