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                           PROTESTANTSE GEMEENTE  

Wirdum e.o. 28 jan. 2018 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
Ook deze morgen luiden de klokken weer in 
Wirdum om ons op te roepen om naar de kerk 
te gaan. 
We worden bij de deur welkom geheten door 

diaken Tjitske Cnossen.   
Als we allemaal aanwezig zijn 
heet ouderling van dienst Elske 
Roorda ons welkom en 
beginnen we met het zingen van 
lied 316, alle 4 verzen. 
“Het woord dat u ten leven riep 
Is niet te hoog, is niet te diep” 

 
Hierna volgt stil gebed 
en het drempel en 
bemoedigingsgebed.   
Na dit gebed zingen we 
lied 18a, 1 t/m 4 
waarvan ds. Wiebrig de 
Boer de verzen zingt en 

de gemeente invalt 
bij het refrein. 
“Heer, U heb ik lief, 
mijn sterkte zijt Gij” 
 
Hierna volgt het 
gebed om 
ontferming waarna 
we uit de bundel SOW zingen lied 120: 1 en 3 
“Groot is Uw trouw o Heer,   
God, onze Vader 
En Uw ontferming gaat nimmer voorbij” 

Dienst van de schriften 
Na het gebed bij de opening van 
het woord volgt de 1e  schriftlezing.   
Dit is uit Deuteronomium 18: 15-20 
De Heer zou profeten laten opstaan 
om tot het volk te spreken. Die 
moesten het volk alles overbrengen 
wat God hun ingaf. 
We zingen met elkaar lied 111: 1 en 6. 
“Van ganser harte loof ik Hem 
In’t midden van Jeruzalem, 
De Heer in’t midden der getrouwen” 
 
De 2e lezing is uit Marcus 1: 21-28 
Jezus ging naar de synagoge om de mensen te 
onderwijzen. Er was een bezetene waarbij Jezus 
de boze geesten beval uit hem weg te gaan. 
Na deze lezing zingen we lied 422: 1,2 en 3 
“Laat de woorden 
Die we hoorden 
Klinken in het hart” 
 
Preek 
Soms denken we dat we wel eens een echte 
profeet willen horen, waarbij je voelt: hier gaat 
het om, hier raakt de hemel de aarde. 
Iemand zo horen spreken die een verbindende 
visie heeft voor onze samenleving waarin het 
goed leven is voor iedereen. En waar het niet 
alleen om korte termijn denken gaat. Vroeger 
was er ontzag voor mensen die boven ons 
stonden. Ouders, leraren, politie enz. Dat werd 
echter ook vaak als verstikkend ervaren. Nu 
hebben we vaak als tegenreactie, dat we alleen 
nog naar ons zelf luisteren. 
Een echte profeet heeft er geen belang in om 
zichzelf graag te horen, of om zichzelf op een 
voetstuk te plaatsen. 
Die wil in alle behoedzaamheid spreken. 
Behoedzaamheid is geboden om God niet op 
maat te snijden van je eigen gelijk. 
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Veel mensen zoeken naar de stille stem in het 
hart. Niet naar een stem die vertelt hoe je moet 
zijn zonder dat je zelf in beeld komt. Maar de 
Stem van de Eeuwige die vraagt waar je bent 

en hoe het met je gaat. 
Je kunt God roepen wanneer je 
wilt. Als jij er niet bent ,voor 
even, of misschien wel langer , 
God is er altijd. Je kunt altijd op 
Hem terugvallen. Met je eigen 
stem mag je je voegen bij het 

koor van medemensen. En het maakt niet uit 
als het niet altijd even zuiver klinkt. Ga je weg  
door dit leven en God wil je reisgenoot zijn. 
In de synagoge bleven de Schriftwoorden geen 
dode letters maar kwamen tot leven toen Jezus 
de boze geesten uit de man dreef. 
We worden opgeroepen om de wereld in te 
gaan en onze medemensen bij te staan. We 
kunnen proberen klokkenluider van het Woord 
van God te zijn. Wij leven nog altijd van die 
woorden, laat de woorden van God geen dode 
letters zijn.  
 
Na de preek volgt een moment van stilte en 
daarna orgelmuziek. 
 
Dienst van het delen. 

De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van onze 
gemeente naar 
mevr. T. Wijnia-
Siksma uit 
Reduzum.   
De 1e collecte is 
voor catechese en 

onderhoud 
De 2e collecte is voor onderhoud gebouwen. 
 
Dankgebed-voorbede-stilgebed 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema sluit deze 
dienst af met gebed wat we afsluiten met het 
gezamenlijk bidden van het Onze vader. 
We zingen als slot lied 534 
“Hij die de blinden weer liet zien, 
Hun ogen kleur liet vinden 
Is zelf het licht dat ruimte geeft: 
Ons levenslicht, de Zoon van God” 
 

 
 
Heenzending en 
zegen 
Hierna ontvangen we 
de zegen van de Heer 
wat we beantwoorden 
met een gezongen 
Amen 
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