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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 30 oktober 2016 
Gedenkzondag 

 
Op deze `gedenkzondag` maken veel 
gemeenteleden hun gang naar de kerk. 
Vandaag gedenken wij hen die ons zijn 
voorgegaan in geloof en leven. Velen nemen 
daarom bloemen of een lichtje mee. Bij 
binnenkomst worden wij door warme 
orgelklanken begroet.  
 

Welkom 
De ouderling van dienst, 
Truus Sterrenburg, heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom.  
Wij zingen ons 
openingslied, Lied 517: 1 

en 3: 
`Christus, 
uit God 
geboren, 
vóór alle 
eeuwig-
heid, komt 
ons als 
woord ter 
ore, 

verschijnt in onze 
tijd, een ster, die 
alle sterren te 
boven gaat, hen 
verre en glansrijk 
overstraalt` 
 
Wij worden 
bemoedigd en het 

`Gebed op de drompel` bidden wij in 
samenspraak, in het Frysk. 
 

Woord ter inleiding op deze `betinksnein`: 
In het licht van de kerkgeschiedenis, is vandaag 
een bijzondere dag: we staan stil bij 500 jaar 
protestantisme. Vandaag is de start van een 
jubileumjaar, een jaar van vieren én herdenken 
dat 500 jaar geleden de reformatie begon. 
500 jaar geleden ontstonden er geen 
veranderingen binnen de kerk, maar trad er een 
breuk op met de RK kerk, die scheuring en 
verdeeldheid baarde.  
Nu, 500 jaar later, leven we in een tijd van grote 
veranderingen in het kerkelijke landschap. Je ziet 
vandaag de dag kerkgemeenschappen elkaar 
weer opzoeken, elkaar weer de hand reiken of 
voor het eerst. Je ziet dat kerken meer 

verbindingen leggen met de samenleving omdat 

ze zich niet geroepen voelen 
om op een eiland te blijven.  
We staan net als 500 jaar 
geleden, ook in een 
spannende tijd wat kerkelijk 
leven betreft.  
 
In de liturgie klinken hiervan 
tonen door. We begonnen bijvoorbeeld al met 
een openingslied, geschreven door Elizabeth 
Kreuziger, die bevriend was met Luther. Ook om 
vrouwen een stem te geven, voordat alleen de 
bekende mannenbroeders reformatoren als 
Luther en Calvijn alle aandacht opeisen. Ook aan 
vrouwen is het woord, dat is gelukkig meer en 
meer ingezien en erkend, hoewel er nog een 
lange weg te gaan is.   
We zingen als gebed bij de 
opening van het Woord een 
bewerking van het Lutherlied. 
We bidden het Luthers 
avondgebed samen.  
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We gedenken vandaag op deze betinksnein, 
allen die ons zijn voorgegaan in geloof en 
leven,  
Hen die wij bij name kenden, met wie wij het 
leven deelden, en die wij niet gekend hebben.  
We gedenken alle heiligen, door God 
geheiligden 
Want wij leven en geloven in verbondenheid 
met hen die ons zijn voorgegaan.  
 
Hierna spreken wij samen Lied 813:  
`Vreemden zijn wij, ooit geroepen, uitgetogen 
en geen plek waar wij al thuis zijn`  

 
Allen: `Ongeziene ooit beloofde  
verre reizen zoeken wij 
op hoop van zegen` 
 
Wij zingen Lied 728: `De heiligen, ons 
voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar 
zijn aan `t einde van hun baan als vreemdeling 
gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand 
die hen tot daar geleid had in `t beter, hemels 
vaderland een stad voor hen bereid had. 

Geprezen zij 
zijn naam! Hij 
deed hen veilig 
gaan! Komt, 
zingen wij 
tesaam met alle 
heiligen!`  

 

Dienst van de Schriften 
Wij zingen het gebed bij de opening van het 
Woord: Lied 722, tekst: Jaap Zijlstra, vrij naar 
Martin Luther:  
`Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, het 
wonder van uw heilig woord, van Jezus die uw 
beeltenis en die het hart der schriften is` 
 
1ste schriftlezing: Genesis 12: 1 - 8 
 
Wij zingen Lied 805: 3: Refrein: `Abraham, 
Abraham, verlaat je land, verlaat je stam!  
 
Met een woord gaat hij het wagen. Zonder 
verder iets te vragen staat hij op en gaat op 
reis, langs de weg die God hem wijst` 
 
Evangelielezing: Lucas 19: 1-10 

Wij zingen Lied 834: 1 en 3: `Wol my fernije, ivich 
ljocht, jo antlit haw ik altyd socht, jou dat ik yn jo 
mienskip diel, werskep my, God, nei lea en siel` 
  

Preek 
Beste verzameling van mensen rond het Woord 
des Levens, mensen die officieel bij de kerk in de 
boeken staan en die daarin niet opgetekend 
staan, u hoort allen bij de verzameling van 
mensen, die op allerlei manieren geraakt wordt 
door Woorden aangaande de God, zoals die in 
de Bijbelse traditie heen neerslag hebben 
gevonden. Bijbelwoorden die al eeuwenlang zijn 
overgedragen, van hand tot hand, van mond tot 
mond, van hart tot hart, als evangelie, goed 
bericht.  
Zacheus was gastvrij voor dat 
woord, gaf het onderdak, hij stond 
er voor open om door het 
levengevende woord van Jezus 
veranderd te worden. Zo is het met 
vele heiligen gegaan, zoals 
Zacheüs  
En als Abraham, over wie we zo’n weergaloos 
mooi lied zongen, geschreven door Muus 
Jacobse bij Hebreeën 11, dat we - als altijd - op 
deze betinksnein zongen.   
“De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets 
verworven,  maar zijn aan 't einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven”-  
 
Laten we zingen,  met alles wat in ons leeft aan 
geloof, twijfel, zekerheid en onzekerheid, 
verlangen en gemis, met alles wat ons tot 
mensen maakt: laten we zingen, met alle 
heiligen:  
 
Geprezen zijn zijn naam,  
Hij doet ons veilig gaan !  
Komt, zingen zij tesaam  
met alle heiligen !  
 
Dat het zingen van dat lied, met allen die ons 
voorgingen, ons geloof mag geven, soms even, 
als grond onder de voeten midden in 
kwetsbaarheid. En vertrouwen om maar weer te 
gaan, open naar toekomst, naar wie en wat naar 
ons toe komt, ga maar naar het land dat ik je 
wijs. Op hoop van zegen, gezegend om een bron 
van zegen te zijn. Amen  
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Stilte en muziek 

 

Dienst van gaven en gebeden 
De bloemen 
gaan vandaag 
als groet van 
onze gemeente 
naar mevr. 
Geertje de Haan. 
 
Onze aandacht 

wordt alvast gevestigd op de bijzondere school-
/kerkdienst op 27 november en dankstond op 2 
november 
 
1e collecte: Hervormingsdag 
2e collecte: Onderhoud 
gebouwen 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. 
V: God in uw goedheid 
A: Hoor ons gebed 
De gebeden worden besloten met het Luthers 
avondgebed: Lied 202 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 723: `Waar God de 
Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van 
dwang gered, weer in het licht geheven` 

Seine út it Iona Abbey Worship Book, lieteboek, 
side 1317: 
Yn ús hert en yn ús hûs DE SEINE FAN GOD 
Yn ús kommen en yn ús gean DE FREDE FAN 
GOD 
Yn üs libben, op ús syktocht, DE LEAFDE FAN 
GOD 
By de ein, nij begjin,   
DE EARMEN FAN GOD OM ÚS TE 
ÛNTFANGEN, THÚS TE BRINGEN. AMEN 
 
Muziek: Wij luisteren naar `Pie Jesu` uit het 
Requiem van Fauré: 

Barmhartige Jezus, Heer, geef hen rust. 
Barmhartige Jezus, Heer, geef hen eeuwige rust. 
 
Wij maken een rondgang om het kerkhof om 
bloemen te leggen bij de graven van hen die ons 
zijn voorgegaan 

Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:   Albert Minnema 
Ouderlingen:  Truus Sterrenburg,  Janny Veenstra 
Diakenen:  Tjitske Cnossen,  Nieske Span 

Koster:   Wiebe Brouwer 
Bloemen:   Lies de Jong 
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