
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

05 november 2017 

1 

  
 
 
 

 

 

                  

                          PROTESTANTSE GEMEENTE   

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 5 november 2017 - gedenkzondag 

 

In de hal staat weer de inzamelmand t.b.v. de 
Voedselbank. Voor de 
dienst wordt op het orgel 
gespeeld met het 
Lutherlied “Een vaste 
burcht is onze God” als 
thema. Ouderling van 
dienst Truus Sterrenburg 
heet iedereen welkom.   

  

De voorbereiding 
Het openingslied is lied 33: 2,8 “Zingt al wie 

leeft van Gods 
genade”, het 8e 
vers in het Fries. 
Na de 
bemoediging 
zingen we het 
drempelgebed lied 
833 “Nim my, nim 
my sa’t ik bin”.  
Ds. Wiebrig de 

Boer staat stil bij het begin van de 
Reformatie 500 jaar geleden: 
Luther legde een getuigenis af, met 
invloed tot op vandaag.  
Zij laat ons een Luther-mannetje 
van Playmobil (!) zien. De 

opbrengst van de verkoop komt ten goede aan 
bijbelverspreiding.  
Deze zondag herdenken 
wij ook alle mensen die 
ons zijn voorgegaan in 
het geloof. 
Voorganger en 
gemeente spreken in 
wisseling lied 813 uit: 

“Frjemden binn’wy”.  
We zingen lied 982: 1,2,3 “In de bloembol is de 
krokus”. 

Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van het Woord. 
Lezing uit het Oude Testament: 
Spreuken 9: 1-18 over vrouwenwijsheid en 
vrouwendwaasheid. 
We zingen psalm 43: 3,4 “O Here, God, kom mij 
bevrijden”.   
Lezing uit het Nieuwe Testament:  
Matteüs 25: 1-13 (Nije Fryske 
Bibeloersetting)  over de wijze en 
de dwaze meisjes. 
We zingen lied 751: 1,2,4 “De 
Heer verschijnt te middernacht”. 
 
Preek. 
Het geloof kan je innerlijk vrijmaken. Maar voor 
de protestant leeft ook nu nog wel een 
schuldgevoel. Uit “95 speldenprikken” (Rikkert 
Zuiderveld, uitgave PKN): “Iemand doet de hele 
week zijn best om op zondag te horen dat het 
niet gelukt is”. Ben ik Gods genade wel waard? 
De beeldenstorm is rigoureus geweest. Maar het 
ging niet om het beeld, maar om het gesneden 
beeld, waarin je God wilt “vangen”. Dogmatisme 
kan ook zo’n gesneden beeld worden; de “juiste 
leer” heeft veel pijn gedaan. 
Anders dan in Luthers tijd is de rol van de kerk in 
de marge terechtgekomen. Geloof  iets voor 
achter de voordeur? Het verhaal uit Matteüs 
maakte mensen angstig: wordt ik wel aange-
nomen? Maar God koos ons ook in onze 
zwakheid. 
De meisjes wilden de olie niet delen; niet zo 
aardig? Het gaat om olie van de wijsheid, voed je 
met die olie. Het evangelie naar Matteüs is geen 
veroordeling, maar een weg tot het leven, de weg 
van de liefde. Amen. 
 
Na de preek een moment van stilte en 
orgelmuziek. 
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Dienst van gaven en gebeden 
Mededelingen door de 
ouderling van dienst: 
de twee bloem-
boeketten gaan naar 
vader Peter en moeder 
Henny van Laura 
Laverman.  
 

1e collecte:  Kerk in Actie, voor het Luthers 
Theologisch Seminarie in Hong Kong. 
2e collecte:  kerkelijk werk.  

Gysbert Wassenaar licht het doel van de eerste 
collecte nader toe met een diapresentatie. Het 
Luthers Theologisch Seminari in Hong Kong telt 
nu 560 studenten. 
 
Dankgebed voor hen die ons voorgingen, 
bemoediging voor ons in ons geloof vandaag, 
voor de zieken, voor mensen met een 
schuldgevoel, voor hen die niet kunnen 
meekomen in onze samenleving. Het gebed 
wordt besloten met het samen uitgesproken: 
 “Ús Heit”.  
 

Zending en Zegen 
Het slotlied is lied 723: 1,2 “Waar God de Heer 
zijn schreden zet”’. 

 
 

Zingen lied 414 (naar Martin Luther) “Jou yn 
genede, goede God” , eerst solo door predikant, 
daarna door allen.   
Zegen uit Iona Abbey Worship Book: 
Yn ús her ten yn ús hûs 
de seine van God.   
Wij luisteren naar “Pie 
Jesu” uit het Requiem 
van Fauré: 
Barmhartige Jezus, Heer, 
geef hen rust. 
Barmhartige Jezus, Heer, 
geef hen eeuwige rust. 
 
Na de dienst wordt er door wie dit wil een 
rondgang om het kerkhof gemaakt. 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema  
Ouderling: Truus Sterrenburg  
Diakenen: Tjitske Cnossen, Jannie Lindeman 
Koster:  Drees Visser  
Bloemen: Gina Turkstra 
SIW 


