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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 7 september 2014 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Om 09.00 uur begroeten de ambtsdragers in de 
hal de eerste bezoekers. Ze zoeken rustig een 
plaats en genieten van de stilte en de rust die 
kenmerkend is voor dit tijdstip. De mand in de 
hal staat, zoals elke eerste zondag van de 
maand, klaar voor de giften aan de 
voedselbank; als de dienst straks begint zal de 
mand aardig vol zijn.  

Langzamerhand 
wordt het drukker, 
ervaringen van de 
afgelopen week 
worden 
uitgewisseld, om 
half tien is de kerk 
goed gevuld. 
Ouderling van 

dienst 
Janny 
Veenstra 
verwel-
komt een 
ieder en 
kondigt het 
openings-
lied aan: 
lied 65, de 

eerste twee verzen: “De stilte zingt u toe, o 
Here.”  
        
Bemoediging en groet 

De predikant opent 
met de woorden: 
‘”Laat het stil worden 
in ons voor God”. 
Daarna volgen 
bemoediging en groet. 
Voor ieder die uitziet 

naar God, naar rust en vrede wordt de tekst 
“Onder Vreemden” van Ida Gerhardt gelezen: 

 
Het speelt het liefste ver weg op het strand, 
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,  
die overzee is in dat andere land. 
Het woont bij vreemden en het went her niet, 
Zij fluisteren erover met elkaar. 
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. 
En altijd denkt het dat hij komen zal: 
vandaag niet meer, maar morgen, onverwacht – 
en droomt van hem en roept hem in de nacht. 
Ik wacht u, Vader van de overwal. 

Nu volgt lied 713: “Wij moeten Gode zingen.” 
  
Schriftlezingen 
De eerste lezing komt uit Romeinen 12: 9-21:  
Laat uw liefde oprecht zijn. Aansluitend zingen 
we lied 874: 1,2: “Maak ons uw liefde, God, tot 
opmaat.” De twadde lêzing is út Matteüs 18:15-
20, dêr ’t it giet oer de ienheid yn de gemeente.  
 
Hierna wordt lied 845 gezongen: “Wat zou ik 
zonder U geweest zijn.”   
 
Preek 
De preek gaat over de liefde. Laat de 
liefde oprecht, echt zijn. Zie naar elkaar 
om, zie de ander staan. Het gaat niet 
alleen over lieve vrede, maar ook over 
moeilijke vrede, vrede met mensen waar 
je misschien moeilijk mee door één deur kunt. Als 
je die jouw vrede kunt toewensen, kan er een 
nieuwe situatie ontstaan. Wie het grootste wil zijn 
in het Koninkrijk van God moet worden als een 
kind. 
  
Dienst van het Delen 
De 1e collecte is voor missionair werk en 
kerkgroei, de 2e voor 
kerkelijk werk.   
 
Bloemen  
De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar 
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Martha Smit aan de George Emersonstrjitte. 
 
Gebeden  
Tjip en Tineke Van der Werff uit Californië zijn 
op familiebezoek bij Abe en Koosje. Net als 

vorige week zijn ze 
vanmorgen bij ons te 
gast. Heel bijzonder, 
want ze zijn vandaag 
50 jaar getrouwd. Ze 
worden van harte 
geluk gewenst. 

In de gebeden wordt hier aandacht aan 
geschonken. 
 
Maaltijd van de Heer 

We volgen de liturgie op pag.247 van 
Sjongend op Wei. De vredegroet 
wordt uitgewisseld, waarbij we elkaar 
de hand geven. Tijdens het lopend 

avondmaal worden brood en wijn 
gedeeld; ondertussen valt zachte 
CD-muziek te beluisteren met onder 
andere lied 150. De maaltijd wordt 
afgesloten door predikant en 

ambtsdragers die staande 
in een kring, elkaar brood 
en wijn doorgeven. Elke 
keer weer is dit intieme 
moment een heel 
bijzonder element van dit 

sacrament.  
 
Slotlied en zegen  
Aan het slot wordt heel 
toepasselijk, lied 838 
gezongen: ” O grote God 
die liefde zijt”.  

Als zegen wordt gezamenlijk de tekst van 
bladzijde 1317 van het Liedboek uitgesproken: 

In ons hart en in ons huis 
De ZEGEN van God. 
In ons komen en in ons gaan 
De VREDE van God. 
In ons leven, op onze zoektocht, 
De LIEFDE van God. 
Bij het einde, nieuw begin, 
DE ARMEN van God om ons te ontvangen, 
thuis te brengen. 
Amen. 

Het koffiedrinken na de dienst 
krijgt extra cachet door een 
traktatie van Gjalt en Iepie 
Lindeboom, die vorige week hun 
25-jarig huwelijksjubileum 
vierden. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Wiebrig de Boer - Romkema                           
Koster:   Johannes Koornstra 
Orgel:  Albert Minnema 
Bloemen: Gina Turkstra 
Ouderlingen:        Janny Veenstra en Gjalt Lindeboom  
Diakenen:            Hinke Meindersma en Tjitske 
                            Visser  


