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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

 Wirdum Fr e.o. 

                        Zondag 7 oktober 2018 
 
In de hal van de kerk staat weer een mand 
t.b.v. inzameling voor de Voedselbank. 
Vandaag is het Israëlzondag. 
 

Dienst van de voorbereiding en 
gebeden 

Ouderling van 
dienst Linda 
Jongbloed heet 
iedereen van harte 
welkom.  
Het intochtslied is 
lied 8a: 1,2 “Heer, 
onze Heer, hoe 
heerlijk is uw 
naam”.  

 
Hierna volgt stil 
gebed, 
bemoediging en 
drempelgebed (lied 
293 samen 
uitgesproken “Hoor 
mijn stem, Heer, 

hoor mij roepen”) en we zingen het derde 
couplet van lied 8a. 
Het gebed om ontferming wordt afgesloten met 
een tweemaal gezongen kyrie volgens lied 
367d.   
 

 
Het glorialied is psalm 150: 1,2 “Loovje God yn ‘t 
hillichdom!” 
Tien Woorden gelezen in beurtspraak volgens 
lied 312 “Wy leauwe mei hert en siel dat de Hear 
ús God is, de iennige”. 
Zingen lied 313: 1 “Us wol Gods wurd allinne”. 
 

Dienst van de schriften 
Gebed van de zondag.   
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
laat een Hebreeuwse bijbel zien, 
van rechts naar links te lezen.  Zij 
tekent de letter beet, rechts 
gesloten (bescherming als een 
huis), links open (er is altijd een 
toekomst).  

1e lezing: Genesis 1: 
26-31 en Genesis 2: 
21-25 over de 
schepping van de 
mens, man en vrouw. 
Lied 788: 2 “Zoals van 
meet af aan een mens 
geen antwoord vindt”. 
2e lezing: Marcus 10: 
1-16 (Fryske Bibel) 
over scheiding en het 
zegenen van kinderen 
door Jezus. 

Lied 568a tweemaal gezongen, Fries en 
Nederlands. 
 
Overdenking 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema begint met een 
chassidisch verhaal over het eigen gelijk. Een 
oude vrouw komt bij de rabbi met de 
moeilijkheden die zij met haar man heeft. De 
rabbi luistert, denkt na en zegt: u heeft gelijk. 
Daarna komt de man en vertelt zijn verhaal aan 
de rabbi. De rabbi luistert, denkt na en zegt : u 
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heeft gelijk. De leerling van de rabbi had alles 
aangehoord en zegt tegen de rabbi: u geeft 
beiden gelijk, dat kan toch niet? De rabbi 
luistert, denkt na en zegt: je hebt gelijk! 
Het eigen “gelijk” heeft veel kwaad opgeleverd 
in de geschiedenis. Geen scheiding, maar 

verbondenheid zoeken.   
 De kerk van Christus komt 
voort uit de Joodse traditie. 
Eigenlijk is elke zondag zo 
Israëlzondag. Muren van haat 
zijn er opgetrokken als van 
beton; dan wordt het geloof in 
het Koninkrijk op de proef 
gesteld. Maar wij bidden elke 
zondag het kyrie. 

De mens heeft een ander nodig. God zegende 
de mensen die Hij geschapen heeft. Dienen 
brengt verbinding; verbinding aangaan vraagt 
iets van je. Aandacht en ontmoeting. Het 
Koninkrijk is er wel! Amen. 
 

Dienst van het Delen 
Ouderling Linda Jongbloed 
kondigt de collectes aan. 
1e collecte:  kerk en Israël. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- 
stil gebed. 
Wij bidden om vrede, voor 
Israël, Palestijnen, joden, christenen en 
moslims. Wij doen voorbede voor allen die 
verdriet met zich mee dragen, voor de zieken. 
Het stil gebed wordt besloten met het Onze 
Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij een psalm die ons 
verbindt met Israël: psalm 62: 1,5 “Mijn ziel is 
stil tot God mijn Heer”. 

 
 

Hierna worden we 
heengezonden met de zegen 
van de Heer, beantwoord door 
een driemaal gezongen Amen.   
 
Onderscheiding 

Na de dienst komt de 
voorzitter van de 
kerkenraad, Rein Hellinga, 
naar voren. Hij memoreert 
het belang van vrijwilligers. 
Eén van hen heeft een lintje 
verdient, hij roept Lies de 
Jong naar voren. Meer dan 
35 jaar (en nu nog) heeft ze 
veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Het lintje wordt 
opgespeld door Klaas Krol. 
Tevens krijgt zij de 
bijbehorende oorkonde en 
de bloemen van deze 
morgen.   
En dan is er 
koffiedrinken (met 
oranjekoek) en 
ontmoeting in de 
kerk.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:      Albert Minnema   
Koster:       Folkert Jongbloed 
Beamer:       Hendrik Hiemstra   
Ouderling:    Linda Jongbloed 
Diakenen:    Tsjitske Cnossen, Wiebren Jongbloed 
Bloemen gaan naar:     Lies de Jong 
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