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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 2-9-2018 

 
Welkom en mededelingen 
Ouderling van dienst Linda Jongbloed heet de 

kerkgangers van harte 
welkom. Vandaag gaat 
de eigen predikant 
Wiebrig de Boer 
Romkema voor.   
 
Het openingslied is het 
bekende lied 139:  ‘Heer 
die mij ziet zoals ik ben.’ 

 
Kyrie en gloria lied 299   
Het kyrie klinkt ingetogener en is in mineur. Het 
glorialied daarentegen is uitbundiger: God zijn 

liefde zal 
altijd blijven!   

 
De 
voorganger 
zingt een 
deel van het 
lied solo. 
 

Dienst van de voorbereiding   
Daarna volgt een lied bij de opening van de 
schrift:’ Iepenje my foar jo 
goedens en reitsje my oan”.  
Steeds herhaalt de 
gemeente wat de predikant 
voorzingt.  

 
Daarna volgt psalm 34 uit ‘150 psalmen vrij’ van 
priester/dichter Huub Oosterhuis.   
Na lied 1010 volgt een deel uit de brief van 
Paulus aan de Efeziërs 6 10-20. Aansluitend 
zingen we in het Fries lied 912: 3,4,5 en 6. ‘Nim 
myn stim’. 
 
Preek 
De preek heeft als thema ‘duurzame merkkleding 
voor wie Christus wil volgen’.  
Paulus zegt “Wandel met de Heer, zoek uw 
kracht in hem.” Geloven in jezelf is belangrijk en 
waardevol, zeker, voor je eigenwaarde en 
zelfvertrouwen. Maar is ‘geloven in jezelf’ 
genoeg? Of zoek je een geloof in iets wat groter 
is dan jij. Zoals de psalmdichter omschrijft: ‘Ik 
heb Hem gezocht en gevonden’.  
We moeten blijven bidden dat wel zelf met Gods 
goedheid, liefde en vrede worden gevoed, kracht 
en geloof vinden in het delen in het Woord en 
aan het delen aan de Tafel. En God danken met 
heel ons hart. De duurzame merkkleding van 
Christus aantrekken’ dat wil zeggen geen 
woorden gebruiken die verwonden als wapens 
maar een wapenuitrusting van 
het geloof aan doen. 
Tot slot het gedichtje van 
Karel Eijkman 
“Merkkleding’naar Efeziers 6: 
10-13. Eindigend met de 
woorden; 
Dus wees moedig 
En spreek vrijmoedig 
Faith, Hope, Trust, Justice en Peace 
Met zulke merkkleding 
Moet het lukken.  
Amen 
 
Stilte en orgelspel 
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Dienst van de gebeden en gaven  
De ouderling van dienst deelt mee dat de 

bloemen naar Wiebe en Griet Koopmans gaan 
en het andere boeket naar Annie Grovenstein. 
De startzondag is op 16 september a.s.  
 
Collectes: 
1e Missionair: help de nieuwe kerk in Hilversum 
2e  kerkelijk werk 
 
Er wordt gebeden voor Sjoerd Boonstra en zijn 
familie en de familie Krol. 
Dan volgt lied 840 in het Fries “Jo myn Hear 
sizze  kom en ik kom”. 
 

Maartijd van de Heer 
De nodiging en het tafelgebed zijn lied 403 d. 
Daarna het Agnus Dei, lam van God lied 408 e. 
Onder het orgelspel delen we het brood en de 
wijn. 

 
 
 
 
 
 

Heenzending en Zegen 
Na het dankgebed volgt het slotlied 416: ‘Hear 
wês mei ús oant in oare kear’. Dan volgt de 
zegen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De meeste mensen blijven nog 
even gezellig een kop koffie 
drinken. 
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Medewerkers 
Voorganger:      ds. Wiebrig de Boer Romkema 

Organist:   Albert Minnema 
Ouderling: Linda Jongbloed 
Diaken:     Elizabeth Vogelzang, Nieskje     
                 Span en Tjitske Cnossen 
Koster:     Wiebe Brouwer 
Beamerpresentatie: Hendrik Hiemstra 
Tekst: JR   Foto: ROB 


