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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  11 maart 2018 

Vierde zondag in de veertigdagentijd 

 
Ouderling van dienst 
Janny Veenstra heet een 
ieder welkom.   
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Openingslied is psalm 65: 

1,5 “De stilte zingt U toe, o Here”.  

Na stil gebed volgt de 
bemoediging en het 
drempelgebed.   
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema geeft een korte 
toelichting bij de 
bloemschikking en leest het 
bijbehorende gedicht voor. 

Deze zondag: Letare 
(wees blij). Het paars is 
vermengd met wit: roze 
is de kleur van vandaag. 
Het thema is: vijf broden 
en twee vissen.   
Als lied bij de schikking 
zingen we “Wij delen 
geloof, wij delen de 
hoop”.  
We bidden het gebed 
om ontferming met wat  

 
er gebeurt in de wereld, om ons heen en in 
onszelf. Bidden om recht, om adem, om 
herschepping, om geestkracht. 
Zingen lied 653: 2,7 “Gij zijt het brood van God 
gegeven”. 
 

Dienst van de schriften 
Na het gebed van de zondag volgt 
de lezing uit het Oude Testament: 
Jozua 4: 19 – 5: 1 en 10-12 over 
het oprichten van 12 stenen na het 
doortrekken van de Jordaan.   
In wisselzang (allen, vrouwen, 
mannen) zingen we lied 753 “Er is 
een land van louter licht”. 
De lezing uit het Nieuwe Testament (Fryske 
Bibel): Johannes 6: 4-15 over de vijf broden en 
twee vissen.  
Zingen Lied 383 alle verzen “Sân, dat wie 
tarikkend”. 
 
Overdenking 
Het verhaal van vijf broden en twee vissen is 
overbekend. We moeten delen; oud nieuws. 
Delen in de Bijbel is vermenigvuldigen. Zo kort 
zou de preek kunnen zijn. 
Als we samenkomen beginnen we met zingen uit 
vertrouwen dat God ons draagt en dient. 
Eredienst is ons antwoord op Gods Woord. Ds. 
De Boer-Romkema gaat in op de handreiking 
“Tot Gods eer” van de synode van de PKN. 
Liturgie is God van harte zoeken, die ons eerst 
zoekt. God zegt ja tegen ons, wij 
zeggen dan amen. Jezus voedt ons 
met de woorden van God ten leven. 
Alle paarse diepten mogen we 
uitspreken, maar altijd is het witte 
licht aanwezig. Dit vieren wij samen. 
In Galilea is het al even Pasen. 
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Jezus deelt zichzelf uit. Wij delen in brood en 
wijn, delen in zegen. Zo durven we onze eigen 
Jordaan van zorgen en verdriet door te trekken. 
Ga door water en woestijn in de hoop op 
Pasen! Amen. 
 

Dienst van gebeden en gaven 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 

Justin en Paulien 
Omara zijn 
gezegend met de 
geboorte van 
dochter Ziva. 
 
De bloemen gaan 
vandaag naar Dien 
Bos.   
 
 
 

1e collecte: 4e veertigdagentijdcollecte. 
2e collecte: kerkelijk werk. 

Elisabeth Mozes licht de 
eerste collecte nader toe. 
Deze is bestemd voor het 
werk onder straatkinderen in 
Oeganda.   
 
 

Dankgebed en 
voorbeden worden 
afgewisseld met het 
zingen van lied 368d 
“Houd mij in leven, 
wees Gij mijn redding, steeds weer 
zoeken mijn ogen naar U”.   
Het stil gebed wordt afgesloten met het 
Onze Vader.  
 
Heenzending en Zegen 
Het slotlied is lied 836: 1,3,4 (melodie 
gezang 463 liedboek 1973) “O Heer die 
onze Vader zijt”. 
 
 
 

Heenzending 
en zegen, 
beantwoord 
door een 
driemaal 
gezongen 
Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum 
Ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen: Nieske Span, Tjitske Cnossen 
Koster:  Johannes Koornstra 
Bloemen: Neeltje Hellinga 
Beamer: Hendrik Hiemstra 
m.m.v.:   commissie liturgisch bloemschikken 
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