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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 30 augustus 2015 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst  Jannie 
Veenstra heet een ieder welkom. 
Het intochtslied is 139: 1 en 5, 
‘Heer die mij ziet zoals ik ben’ . 
Na het gebed zingen we het 14e 
couplet.   
Daarna volgt een gebed om 

ontferming en dat 
wij mogen 
omkijken naar het 
leed in de wereld.  
Aansluitend 
zingen we lied 
1010: 2 en 4 
‘Geef vrede, 

Heer, geef vrede’.   
Vervolgens zingen we uit de SOW bundel lied 
132 ’Jezus, U bent het licht’.  

 
De kinderen komen naar 
voren en predikant 
Wiebrig de Boer-
Romkema vraagt hoe ze 
het dorpsfeest vonden. En 
wat als het elke dag 
dorpsfeest was? Is het 

dan nog wel leuk? Als het soms wordt 
gehouden is het bijzonder en blijft het ook 

bijzonder. Daarna gaan de kinderen met 
Meindert Reitsma mee naar de kinderneven-
dienst. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Zacharia: 4-8/20 – 23 
Daarna lied 175: 1,2 en 3 ’Wij 
hebben een sterke stad’ 
2e lezing: Efeze 6: 10-20 
Lied 912: 1,2 en 3 ‘Neem mijn leven” 
3e lezing: Marcus 8: 22-26 
Lied 534: 1 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 
Overdenking 
Het was feest in het dorp en hoe. Feesten werkt 
verbindend tussen mensen en het doorbreekt het 
gewone gangetje even. De kinderen hadden 
enorme lol bij het cowboy en cowgirl zijn en 
hebben aan het eind van de dag 
haast wel op iedereen geschoten.  
 
Ouder geworden, weten we van de 
ontelbare doden die vallen door 
wapentuig en dat er veel  mensen 
zijn die alleen maar kunnen dromen van vrede, 
veiligheid en rust. Wat zou het een feest zijn als 
die droom uit zou komen. Zoals Israëls profeet 
Zacharia droomde over oude mannen, die weer 
vredig op de pleinen van Jeruzalem zitten, bevrijd 
uit de slavernij en dat de straten weer zouden 
krioelen van spelende kinderen.  
Hierbij krijg je beelden van mensen die vandaag 
de dag vanuit Syrie, Irak en andere landen 
vluchten, alles achterlaten en alleen met het vege 
lijf en herinneringen op weg gaan.  Ze komen in 
grote getale naar Europa als gedroomd 
Jeruzalem, als een plaats van vrede en 
veiligheid. Een droom die verstoord kan worden, 
door eenmaal in Europa te stuiten op de zorgen 
van Europeanen die zich vertalen in haat  en 
discriminatie richting vreemdelingen.   
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Hoe kijken wij er naar? Hoe kunnen wij  deze 
stroom vluchtelingen helder zien. Niet door weg 
te kijken en ons afzijdig te houden, maar te zien 
wat er gebeurt, wat de werkelijkheid is en je af 
te vragen wat je te doen staat. Jezus laat de 
blinde weer helder zien, hoe zou het evangelie 
onze blikvernauwing kunnen genezen  zodat wij 
onze medemensen zien als medemensen, wie 
het ook zijn. Laten we de vrede van Christus 
elkaar toewensen om aan alles wat tussen 
mensen in staat voorbij te komen. Om te leren 
vrede te wensen aan ieder die in ons blikveld 
komt, van dichtbij, of van ver, die op onze weg 
komen omdat ze vrede zoeken. 
 
Na de preek is er stilte en aansluitend speelt de 
organist het lied ‘Vrede voor jou, vrede voor 
jou’. 

 
De 
kinderen 
komen 
terug en 
hebben 
iets 
gemaakt 
voor 
iemand 
die goed 

voor hen zorgt, ‘foar de memmen en foar de 
suskes’. 
  

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan 
naar fam. De Haan, 
Lytse Buorren in 
Wirdum.   
 
1e Collecte:  
Diaconie. 
2e Collecte:  
Onderhoud 
gebouwen. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De predikant bidt o.a. voor Europese 
regeringsleiders en andere verantwoordelijke 
personen dat ze wijsheid mogen krijgen. 
Aansluitend bidden we het Onze Vader in het 
Fries. 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen 
wij lied: 908: 1,6 
en 7 ‘Ik heb u lief, 
o mijn beminde’.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Aansluitend wordt de 
zegen door de 
voorganger 
toegezongen door 

middel van lied 429 c:  
‘De Eeuwige zal je 
zegenen’  hierop klinkt 
vanuit de gemeente het   
‘Amen’. 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds, Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist:  dhr. Minnema  
Koster:   Wiebe Brouwer  
Bloemen:  Gina Turkstra 
Ouderling van dienst:  Jannie Veenstra 
2e ouderling:  Alie Bouma  
Diakenen:    Jannie Pimmelaar en Nieske Span.      
JR 


