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             PROTESTANTSE GEMEENTE  
                                                  Wirdum e.o. 3 sept. 2017 

                                              
Dienst van de voorbereiding 
Deze morgen staat ook weer de mand voor de 
voedselbank in de hal. Ieder die dit wil kan hier 
allerhande soorten meel in doen. Fijn dat de 
mand weer goed gevuld werd. De diakenen 

delen weer briefjes uit 
met een adres van 
ouderen,  zodat die een 
bezoekje kunnen 
krijgen.  
We worden door 
ouderling Truus 
Sterrenburg welkom 

geheten en 
zingen met 
elkaar lied 139: 
1 en 2: “Heer, 
die mij ziet 
zoals ik ben”  
 
Na votum en 
groet zingen 
we  van het 
zelfde lied het 
14e vers: 
“Doorgrond, o 
God, mijn hart; 
het ligt toch 
open voor uw 
aangezicht” 
 
 
 

Gebeden 
Hierna volgt het gebed om ontferming wat we 
beantwoorden met lied 105: 1 en 3: “Loof God 
de Heer, en laat ons blijde, zijn glorierijke naam 
belijden” 
 

Dienst van het woord 
De 1e lezing is uit Rom. 12: 1-8 

Het is een oproep om te leven naar de wil van 
God. Je moet jezelf niet hoger aanslaan dan je 
kunt verantwoorden  en verstandig over je zelf 
nadenken. 
Na deze lezing zingen we lied 970: 1,2 en 3: 
“Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
Licht van Jezus Christus, 
Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
Wij zijn één in Christus.” 
 
De 2e lezing is uit Math. 17: 14-20 
De discipelen konden de jongen die maanziek 
was niet genezen. Ze vragen Jezus waarom het 
hen niet lukte de geest uit te drijven. Jezus zegt 
dat dit een gebrek is aan geloof. 
We zingen nu lied 841: 1 en 2: “Wat zijn de 
goede vruchten, die groeien aan de Geest?” 
 
Preek 
De discipelen hebben een 
topervaring. Ze maken de 
verheerlijking op de berg mee. 
Petrus wil het liefst op de berg blijven en niets 
van lijden weten. Hij wil de hemelse ervaring 
vasthouden.  Maar Jezus  weg gaat eerst door 
lijden heen. Het gewone leven gaat ook niet van 
piekervaring naar piekervaring. 
Als ze weer naar beneden gaan, staan ze direct 
weer met beide benen op de grond. Een vader 
smeekt hen zijn maanzieke zoon te genezen. Ze 
worden geconfronteerd met menselijk lijden. Het 
lukt hen niet de zoon te genezen. Ze vragen 
Jezus waarom . Jezus zegt hen dat geloof, zo 
klein als een mosterdzaadje, genoeg was 
geweest. Net als het mosterdzaadje heeft geloof 
kiemkracht. Iets wat een kleinigheid wordt 
genoemd, maar uit liefde wordt gedaan, heeft 
vaak een uitwerking die groot genoemd kan 
worden. 
De maaltijd van de Heer is ook een ervaring op 
de top van de berg te zijn. We proeven de vrede 
van Christus. Als we elkaar de vrede toewensen, 
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doen we dat als leerlingen van Jezus, die willen 
leren onderscheiden wat goede vruchten van 
de Geest zijn. We delen in geloof, hoop en 
liefde bij brood en wijn. We kunnen er niet onze 
tent over opslaan, maar het heeft zijn uitwerking 
in ons leven elke dag. 
 
Na een moment van stilte luisteren we naar 
muziek. 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van onze 
gemeente naar  
Lolke en Anneke 
Lawerman, yn 
Wirdum. 
 
 

1e collecte is voor miss. werk en kerkgroei.  
2e collecte is voor kerkelijk werk. 
 
We worden nu uitgenodigd om met elkaar het 
Heilig Avondmaal te vieren. 
We zingen lied 405: 3: “Heilig, heilig, heilig! 
Gij gehuld in duister”  

Als tafelgebed 
zingen we uit de 
SOW bundel lied 
129: “Die naar 
menselijke 
gewoonte” 
Na de 
inzettingswoorden  
bidden we met 

elkaar het Ùs Heit. 
We krijgen nu de gelegenheid om elkaar vrede 
toe te wensen. 

We zingen lied 408e :”Lam van God, dat 
wegdraagt de zonde van de wereld: geef uw 
ontferming!” 
 

Hierna volgt de maaltijd van de Heer. Klaske 
Deinum speelt ondertussen op de piano. 

 
Dankgebed-voorbeden-stil gebed 
Ds. Wiebrig sluit deze dienst af met gebed. 
 

Heenzending en zegen. 
Als slotlied zingen we lied 534: “Hij die de blinden 
liet zien”  

Hierna ontvangen we 
de zegen en 
beantwoorden dat met 
het gezongen Amen. 
 
We worden uitgenodigd 
om met elkaar nog een 
kopje koffie te drinken.   
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. W. de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Bloemen:  Loekie van Lune 
Ouderling van dienst: Truus Sterrenburg 
2e ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diakenen:  Nieske Span, Tjitske Cnossen, Alie 

Kalsbeek. 
HM 


