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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 7 augustus 2016 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Onder een zuinig 
zomerzonnetje komen 
we samen in de 
eredienst in de Sint 
Martinuskerk. De 
deuren staan 
wagenwijd open, de 
voedselmand voor de 

Voedselbank in 
Leeuwarden vult 
zich gestaag,  het 
orgel speelt, de 
paaskaars brandt 
en het 
geroezemoes van 
de bezoekers vult 
de ruimte. De 

ouderling van dienst heet ons welkom. Als 
opening van de dienst zingen we enige verzen 
van lied 213:  

Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig licht onttogen 
stelt ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 
We zijn een 
moment stil 
voor God, 
daarna 
volgen de 
gesproken 
woorden 
“Barmhartig 
en genadig 
is de Here”. 

Volgens de voorganger zijn dat kernwoorden in 
ons geloof.   
 

 
Het glorialied wordt in canon, mannen-vrouwen, 
gezongen: “Gloria, gloria, in excelsis Deo”. 
 
Bijbelverhalen 
Het eerste Bijbelverhaal komt uit Rechters 
(Richteren) 6, de verzen 7 tot en met 16. Gideon 
wordt aangesproken door een engel: “De Here zij 
met je, dappere krijgsman.” Gideon heeft zijn 
twijfels daarbij, want hij vraagt: “Als de Heer ons 
werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan 
allemaal?” 
 
De tweede tekst staat in Romeinen 8, het 31ste 
vers. Het is een 
bekende, want na 
de beginwoorden 
van de voorganger 
zoemt deze zin 
door de kerk: “Als 
God voor ons is, 
wie kan dan tegen 
ons zijn?”  
 
Het antwoordlied is 675: “Geest van hierboven.” 
 
Woordverkondiging 
Woorden kunnen hol klinken. Aanvankelijk twijfelt 
Gideon aan de woorden van de engel, maar even 
later wordt hij overtuigd. Engelen komen vaker 
voor in de bijbel. In onze wereld zijn ze ook. 
Soms kun je het meemaken, dat iemand je net 
even die steun of dat zetje in de rug geeft 
waardoor je verder kunt. Het gaat erom dat de 
woorden: “De Here is met u” worden gekoppeld 
aan degene van wie ze afkomstig zijn. De 
boodschap van vandaag is dat we ervan 
overtuigd mogen zijn dat God met ons is, in wat 
voor situatie we ons ook mogen bevinden. Wie is 
God voor u en voor mij? Huub Oosterhuis heeft 
dat prachtig onder woorden gebracht: 
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Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn 
vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
Na een korte stilte klinkt orgelspel. 
 
Staande horen we de geloofsbelijdenis in 
hedendaagse woorden aan. Deze wordt door 
de gemeente beantwoord door het zingen van 
lied 885: “Groot is uw trouw, o Heer.” 
 
Gebeden 
Gebeden worden het bekende gebed van 
Franciscus van Assisi 
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  
Waar haat het hart verscheurt,  
laat mij liefde brengen.  
Waar wordt beschuldigd, 
laat mij vergeving schenken, enzovoort. 
 
Bloemen  
De bloemen 
gaan als groet 
van onze 
gemeente naar 
de heer 
Halbertsma aan 
de Jacob 
Algrasingel.    
 
Collecten 
Gecollecteerd 
wordt voor (1) de 
diaconie en (2) kerkelijk werk. 

 
Slotlied en zegen 
Ter afsluiting zingen we lied 416:  

 
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
 
Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen 
mee.   

 
 
 
 
 
 

Na afloop wordt onder het genot van een kopje 
koffie genoeglijk nagepraat. 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  de heer Joop Visser, Stiens   
Organist:       Klaske Deinum                     
Ouderling:            Janny Veenstra  
Diakenen:            Wiebren Jongbloed, Marga Bloem 
Bloemen: Fokje Tolsma 
Kosters:  Janny Veenstra, Wiebe Brouwer. 
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