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                       PROTESTANTSE GEMEENTE  
                                                  Wirdum e.o. 8 juli 2018 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
Ook in de vakantietijd staan de kerkdeuren van 
onze kerk op zondagmorgen wijd open. 
We voelen ons welkom als we begroet worden 
door een diaken. 

Na binnenkomst van 
de kerkenraad worden 
we welkom geheten 
door ouderling van 
dienst Elizabeth 
Mozes.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Als openingslied zingen we lied 314: 1 en 2. 
“Here Jezus om Uw woord 
Zijn wij hier bijeen gekomen” 

 
Na de 
bemoediging en 
het 
drempelgebed 
zingen we lied 
84: 1. 
“Hoe leaflik is Jo 
hûs , o Hear 

De wenning dêr’t Jo namme klear 
Ta klinken komt foar alle minsken”   
 
 Na het gebed om ontferming zingen we lied 
974: 1,2 en 5. Dit zingen we op de melodie van 
dankt, dankt nu allen God. 

“Maak ons Uw liefde , God 
Tot opmaat van het leven!” 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing is uit het boek 
Ezechiël, hoofdstuk 2: 1-7 
Daarin wordt Ezechiël door God 
opgeroepen om naar de 
Israëlieten te gaan die erg 
weerspannig waren. 
Na deze lezing zingen we het lied van Ezechiël, 
lied 609. Ds.Wiebrig zingt de eerste twee 
coupletten, de gemeente de verzen 3-5 
“Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied aan 
Babels stromen” 
 
De 2e lezing is uit Marcus, hoofdstuk 6: 1-6 
Jezus ging terug naar zijn vaderstad waar Hij de 
mensen onderricht gaf in de synagoge. Maar ze 
namen aanstoot aan Hem. Hij stond verbaasd 
om hun ongeloof. 
 
We zingen nu lied 391:1,2 en 4 
“Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
Tot u ben ik gezonden 
Voor zieken en gewonden 
Had Hij een woord, een onderdak” 
 
Preek 
Deze week is Tsjerkepaed weer 
begonnen en kunnen we genieten van 
de tentoonstelling van oude 
merklappen.   
Hoe kunnen we de traditie van het maken van 
deze merklappen van vroeger verbinden met de 
lezingen van vandaag? 
In de 17e en 18e eeuw maakten meisjes zo’n 
merklap. Ze konden oefenen  om hun uitzet later 
te “merken”.  Een mooie merklap was een goede 
aanbeveling voor een dienstbetrekking. Er 
werden ook vaak Bijbelse voorstellingen 
geborduurd. 
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Veel christelijke symboliek is er op te vinden. 
het anker: symbool van hoop. 
Het hart: symbool van de goddelijke liefde 
Het Kruis: symbool van geloof 
Treurwilg: symbool van verdriet en het 
dodenrijk. 
 
Als Ezechiël het niet zag zitten kwam er een 
treurwilg op zijn “merklap” 
Als hij Gods stem had gehoord  en zijn 
roepingsvisioen had beleefd dan werd de hoop, 
het “anker” aan zijn merklap toegevoegd. En 
kon hij weer mensen toeroepen dat ze op 
moesten staan en hun laten weten dat God hun 
God wilde zijn en hun niet verloren liet gaan. 
Laat de liefde van God u leiden. De wereld is 
niet mooi, maar je kunt het wat mooier kleuren 
in de kracht van Gods Geest.   

 
Profeten worden in hun eigen 
stad niet geëerd. Jezus liep 
daar ook tegen aan in 
Nazareth. 
Wat meent Hij wel. Is dat niet 
de zoon van de timmerman ? 
Vertrouwen wij Jezus’ 

woorden en daden? 
Staan de initialen van de Eeuwige op onze 
merklap? 
Wij mogen onze weg gaan, gemerkt met Gods 
liefde en goedheid. Die initialen op onze 
merklap roepen je toe: je bent een kind van 
God. Wij mogen onze eigen symbolen 
toevoegen, altijd weer nieuwe, zodat het een 
merklap van ons eigen leven en geloven wordt. 
En samen zijn we als gemeente van Christus 
een grote merklappendeken. 
 
Na de preek is er tijd voor stilte en luisteren we 
naar muziek. 
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan deze 
zondag naar Romkje de 
Jong. 
 
De 1e collecte is voor de 
diaconie 
De 2e collecte is voor 
kerkelijk werk. 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed. 
De gebeden worden besloten met het zingen van 
lied 229 uit Tuskentiden. 
 
“God fan fier en hein, ùs heit, 
Dat wij hilligje Jo namme, 
Ûnder ùs sa faak ûntwijd, 
Troch Jo eigen bêrn beskamme” 
 
Als slotlied zingen we lied 723: 2 
“O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
Drijft rusteloos de eeuwen voort 
Wat mensen ook verzinnen” 
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Heenzending en zegen 
De zegen wordt gezongen met lied 426. 
De eerste keer door de voorganger en de 
tweede keer door de gemeente.   
“God zal je hoeden, Christus je voeden 
Geest van hierboven geeft zin en zicht 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je 
Vriend in het duister en gids naar het licht” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het uitgaan 
van de dienst 
zingen we 
Romkje de Jong 
toe. Zij wordt 
vandaag 79 jaar 
en haar zuster 
heeft gevraagd 
om haar toe te 
zingen en wel 
met het  lied ” Wat de toekomst brengen moge”  

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. W. de Boer-Romkema 
Organist:  Mars van’t Veer 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diakenen:  Tjitske Cnossen, Janny Lindeman 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Beamer:  Bert van Wieren 
Typ: HM. Foto: ROB. 
 


