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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

18 oktober 2015 
Zondag voor het Werelddiaconaat 

 
Veel gemeenteleden en gasten maken 
vanmorgen hun gang naar de kerk om Gods 
boodschap te horen. Het is fijn om elkaar te 
ontmoeten en samen te zijn. Bij binnenkomst 
worden wij begroet door warme orgelklanken. 

 
Ouderling van dienst 
Alie Bouma heet 
iedereen van harte 
welkom. Wij zingen ons 
openingslied uit 
Sjongend op Wei, lied 
98: 1 en 2: `Zo 

vriendelijk en veilig als het licht, zoals 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 bemoediging en drempelgebed zingen wij 
vers 3 van lied 98 uit Sjongend op Wei, in het 

Frysk: `Sprek Jo it wurd dat 
treast jout yn it kwea en my 
befrijt fan ûngerjochtigheden.`   
 
Hierna zingen wij het gebed om 
ontferming, uit het Lieteboek yn 
`t Frysk: Liet 997: 1,2,3 en 4: `- 
en al dy kloften op `e flecht, 

ferdreaun út eigen lân, benaud foar tiranny, 
geweld, foar dea, foar moard en brân. Refrein: 
God, wês genedich, hear ús bea, tink om ús 

wrâld yn need!`  
De muziekgroep zingt de coupletten; allemaal het 
refrein. 

Het glorialied is een lied uit Peru, Lied 309 A: 
`God alle eer, hemelhoge glorie! Loof God in 
eeuwigheid, amen! Alleluja amen!` 
In solozang, muziekgroep en allen. 
 
Het gedicht `Een 
medemens`, van 
Hilda Luken, wordt 
voorgedragen door 
diaken Janny 
Pimmelaar:  
 
Op zoek ben ik naar een medemens. 
Een medemens, een deler, een mede-deelmens. 
Delen wil ik van mijn leven. 
Ik wil het laten gebeuren: 
een nieuwe wonderbare spijziging. 
Delen met mijn medemens. 
Ik deel uit aan jou, jij deelt uit aan mij. 
We leveren ons uit aan elkaar 
en we houden ruimschoots over: 
wel twaalf manden vol. 
Genoeg voor jou en mij en meer. 
Genoeg voor iedereen en meer. 
Genoeg. 
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Met elkaar kunnen wij het wonder 
opnieuw laten gebeuren. 
 

Dienst van het Woord 

 
Wij bidden het gebed van de zondag. 
 
Earste lêzing: 
Jesaja 29: 18-
24 – lêzen 
troch diaken 
Wiebren 
Jongbloed 
 

Tweede lezing: Efeziërs 
5: 15-21 – gelezen door 
diaken Nieske Span 
 
Wij zingen Lied 146: 1 
en 4: `Zing, mijn ziel, 
voor God uw HERE, 

zing die u het leven geeft.` 
 
Derde lezing: 
Johannes 6: 1-15 
– gelezen door 
diaken Alie 
Kalsbeek 
 
Wij zingen: `Wij 
delen geloof, wij 
delen de hoop, die wij ontvangen van God. Vijf 
broden, twee vissen, de Heer die het brak en 
niemand kwam iets te kort.`   
De muziekgroep vers 1; allen vers 2 en 3. 
 

Overdenking 
 
Het thema van deze dienst lag vooraan in 
hoofden en harten van de voorbereiders en van 

velen met ons: de 
vluchtelingencrisis. Het brengt 
ook hier verwarring en vaak 
zijn het de uitersten die breed 
uitgemeten worden. Het kan 
allerlei angsten oproepen, 
zeker wanneer er zoveel 

vragen zijn; als je niet weet wie of wat er op je 
afkomt en niet weet hoe er mee om te gaan. 
Dat is een stuk moeilijker.   In de Bijbel worden 

we geroepen tot delen, tot medemens zijn. Delen 
met wie onze naaste wordt vraagt om onze 
angsten in het gezicht te zien. En om ons bij 
onze roeping te bepalen, zoals de gemeente 
rond Johannes in Efeze het brood deelde, 
gesterkt werd door het brood des levens, zo doen 
wij dat nog steeds om bemoedigd te worden, 
toegerust, om het Bijbelse visioen hoog te 
houden: overvloed voor iedereen, van de hemel 
op aarde. De bron van Gods liefde is 
onuitputtelijk. Ieder mag daarin delen, om liefde 
ook op je eigen plaats te laten overvloeien in het 
medemens zijn, in het leven delen met elkaar. 
Niet dwaas, maar verstandig, waartoe de brief 
aan de Efeziërs ons oproept. Je bezinnend op 
wat je gelovig te doen staat. Je laten bezielen 
door de Geest. Houd de lofzang gaande op de 
God van het leven. Dat 
schept verbinding met 
jouw bron, met de ander, 
met de Eeuwige. Zoals 
het gedicht, passend bij 
het thema van deze 
dienst, de gevoelens van 
velen verwoordt:   
 
Bang 
Jij bent bang 
Ik ben bang 
Jij bent bang 
Jij bent bang om dood te gaan in de oorlog in 
jouw land 
Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het 
mijne 
Jij bent bang dat de grenzen voor je neus zullen 
worden gesloten 
Ik ben bang dat er veel mensen met verkeerde 
bedoelingen hier naar toe komen 
Jij bent bang dat je niet welkom bent in Europa 
Ik ben bang dat jij mijn cultuur niet zult begrijpen 
Jij bent bang dat je nooit meer terug naar huis 
kunt 
Ik ben bang dat je nooit meer terug naar huis wilt 
Jij bent bang dat wij je niet willen helpen 
Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen 
Jij wilt vast niet dat ik bang ben 
Ik wil ook niet dat jij bang bent 
Laten we er dan samen voor zorgen dat onze 
angsten ongegrond zijn. 
Amen. 
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Stilte en muziek 

 

Dienst van gaven en gebeden 
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar dhr. 
en mevr. Van der 
Woude. 
 
1e collecte: Kerk in Actie 
2e collecte: Kerkelijk 
werk 
 
De eerste collecte wordt 
toegelicht door diaken 

Tjitske Visser. 
Hierna kijken we 
naar een filmpje 
over het 
collectedoel.   
 

Dienst van de gebeden  
 
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. 
Na het stil gebed zingt de muziekgroep Lied 
371: `Onze Vader in de hemel`. Het refrein 
zingen wij allemaal.   
 
Als slotlied zingen wij Lied 981: 2, 4 en 5: 
`Zolang de mensen woorden spreken, zolang 
wij voor elkaar bestaan, zolang zult Gij ons niet 
ontbreken, wij danken U in Jezus` naam.` 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segen 
 
As segen sjonge wy Liet 423: 1 en 2: `No`t wy 
wer fuortgean freegje wy God: Hear, gean no 
strieljend ús foar! No`t wy wer fuortgean winskje 
ik dij (refrein): Gean mei God! Vaya con Dios en 
à Dieu!` 
Muzykgroep: kûpletten; allegear: refrein 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:/ 
        pianist:             Klaske Deinum 
1e ouderling:  Alie Bouma 
2e ouderling:  Carla v.d.Graaf 
Alle diakenen   
Koster:   Drees Visser 
Muziekgroep o.l.v.   Klaske Deinum 
Bloemen:   Lieuwkje van Lune 
CBB 
 
 

 


