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                              Wirdum Fr. e.o             

                       Zondag 06 september 2015 
 

Dienst van de voorbereiding  
Op deze zondagmorgen 
worden we welkom geheten 
door de ouderling van dienst 
Carla v.d.Graaf. Het 
intochtslied is lied 280: 1,3 en 
4: “De vreugde voert ons naar 
dit huis” . 

Nadat ds. Wiebrig 
ons voorgegaan is 
in gebed zingen 
we vers 6 en 7 van 
het zelfde lied: 
“Vervul ons met 
een nieuw 
verstaan”. 
Als roep om 

ontferming voor alle nood 
van nu in de wereld wordt er 
een gedicht voorgelezen. 
Ds. refereert aan de 
vluchtelingen van vandaag 
en dan in het bijzonder aan 
de foto van het kleine 
jongetje dat in Bodrum aan 

land spoelde.” De mensen zijn voor elkaar geboren 
om samen te werken en samen te leven”. 
We zingen een loflied om God te loven en het leed 
te benoemen. Lied 146c: 1,2 en 3: “Alles wat adem 
heeft love de Here”.  
 

Dienst van het woord 
Het gebed wordt gezongen met lied 333: 
“Kom Geest van God” 
Het wordt de eerste keer gezongen door ds. Wiebrig 
en dan zingt de gemeente  het na. 
Er zijn 4 kinderen in de kerk die naar de consistorie 
gaan voor de kindernevendienst. 
De lezing deze morgen is uit Marcus  8: 27- 9: 1. 
Het wordt gelezen uit de bijbel in gewone taal. 
Jezus gaat met zijn leerlingen naar de dorpen in de 
buurt van Caesarea Filippie. Hij vraagt hen wie de 

mensen zeggen wie Hij is en ook wie zij zeggen dat 
Hij is.  
We zingen nu lied 845 : 1, 2 en 3 op de wijze van lied 
86: “Tijd van vloek en tijd van zegen”.  
 

Overdenking 
Waarom zijn we  vanmorgen hier? Is 
het gewoonte, weten we niet waarom 
of voelen we ons geroepen? 
Geroepen om te blijven geloven, uit verlangen, om 
gevoed te worden, of om Christus in ons hart te laten 
komen? Als Christus in je hart woont wil dat 
misschien wel zeggen dat je hoopt te geloven, wilt 
geloven met alle twijfel en dat je ook je samenleven 
met anderen wilt bezien, steeds weer opnieuw, in het 
licht van het evangelie. Dat Christus in je hart woont 
behoedt  je niet  voor wat je kan overkomen op je 
weg. Het geloof is geen verzekering dat je onderweg 
behoedt  wordt voor van alles en nog wat. God 
verzekert je daar niet tegen, maar verzekert je wèl 
van Gods liefde, die in ons woont, voor altijd. 
Als we delen in brood en beker, drinken wij van dat 
geloof in de liefde van God. 
Jezus vraagt zijn leerlingen onderweg naar Ceasarea 
Filippi : wat denken jullie  dat de mensen van mij 
zeggen en wie denken jullie zelf wie ik ben? Jezus 
vraagt zijn leerlingen om kleur te bekennen. Maken 
wij niet allemaal beelden van Jezus, van wie Hij was 
en wie Hij nu voor ons is? Beelden zeggen iets, maar 
nooit alles. Van alle kanten schijnt zo het licht op 
Jezus zonder dat iemand Hem kan vangen in één 
beeld. Jezus zijn weg  was geen weg van rozen, maar 
van doornen. Petrus wilde niet dat Jezus zou sterven, 
maar dat was niet aan hem. Als je volgeling wilt zijn 
dan houdt dat heel wat in. Dan zul je je ook aan 
doornen van haat bezeren, tegenstand ontmoeten. 
Volgen is niet vrijblijvend. Maar het wonderlijke is dat 
als je je leven verliest je het zult behouden. Als je het 
krampachtig wilt behouden zul je het verliezen. Durf ik  
het aan, wil ik het  aangaan om vrede te doen? En 
neem ik voor lief wat het mij misschien kan kosten? 
Amen. 



 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

06 augustus 2015 

2 

 
Na de stilte luisteren 
we naar muziek op de 
piano. 
De kinderen komen 
terug uit de consistorie 

en laten zien 
waar ze mee 
bezig zijn 
geweest. Ze 
hebben een 
uitnodiging voor 
de maaltijd van 
de Heer 
gemaakt omdat 
de kinderen ook 

graag willen denken aan Jezus.   
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag naar mevr. 
Reitsma-Boesenkool  
Het thema voor het 
winterseizoen is: goede 
buren. Op 20 sept. is de 
startzondag en we worden 
opgeroepen om onze 
buren mee te nemen. 
 

1e collecte: missionair werk en kerkgroei: help de 
nieuwe kerk in Jorwerd 
2e collecte: kerkelijk werk. 
  

Dankgebed-voorbeden-stil gebed. 
Na gebed en stil gebed worden we uitgenodigd voor 

de maaltijd van de Heer 
door te zingen SOW 173 : 
1:”Wij worden genodigd 
aan tafel” 
Het tafelgebed is lied 
403d: “Die wij kennen als 
een Vader”.  

Ds. Wiebrig spreekt de tekst en de 
gemeente zingt de berijmde gedeelten. 

 
 
 
 

We 
bidden  
het Onze Vader en wensen elkaar met een 
handdruk de vrede. 

We zingen lied 408e:”Lam van God” 
We vieren nu met elkaar de maaltijd door brood en 
wijn te ontvangen.  

Als gebed zingen we 
lied 835: 1,3 en 4: 
“Jezus, ga ons voor” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Heenzending en zegen 
Nadat we de zegen 
hebben ontvangen 
worden we uitgenodigd 
om met elkaar na te 
praten en koffie te 

drinken.  
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Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Drees Visser 
Bloemen:  Lies de Jong 
Ouderling van dienst: Carla v.d. Graaf 
2e ouderling:  Alie Bouma 
Diakenen:  Nieske Span,  Wiebren Jongbloed en 

Tjitske Cnossen 
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