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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 14-10-2018 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Truus Sterrenburg heet 
de kerkgangers, de 
gasten en de mensen 
die meeluisteren van 
harte welkom. Predikant 
is da. Wiebrig de Boer-
Romkema.   
 

Het openingslied is 139:  ‘Heer die mij ziet zoals 
ik ben’.Na het stil gebed volgt de gezongen 
bemoediging en drempelgebed lied 291d, 

afwisselend door de 
predikant en de 
gemeente. Daarna volgt 
het gezongen gebed 
om ontferming lied 
2008: 2,3 ‘Hoor de 
bittere gebeden’. Hierna 
zingen we het Glorialied 

657: 2,3 en 4 ‘Als is mijn stem gebroken’.  
 

Dienst van de schriften 
De eerste schriftlezing is psalm 
119: 121-128 van Huub 
Oosterhuis, 150- psalmen vrij. 
Daarna zingen we lied 119: 65 en 
66 
Dan vertelt de voorganger een 
verhaal speciaal voor de kinderen 

‘De kleine poort’. ‘Vroeger ging het 
vervoer per kamelen. Hoe mooier het 
zadel hoe belangrijker je was. Elias wil 
de stad in maar moet door een kleine 
poort en het past niet. Uiteindelijk haalt 
hij het zadel en de kleden van zijn 
kameel. Hij is nu minder deftig maar de 
kameel kan als hij door de knieën gaat 
toch door de poort. Daar komt hij bij de 
waterbak waar iedereen er gewoon 
uitziet, zonder rijke versiering en moe van de 
reis. Iedereen staat heerlijk te slobberen van het 
koude water.’ 
 
De tweede schriftlezing is uit Marcus 10: 17-31 
NBV. ‘Iedereen die alles achter laat voor Mij, zal 
het honderdvoudige terugkrijgen’. 
 
Aansluitend in drie talen, Engels, Nederlands en 
Fries lied 833: ‘Take, o take me as I am’ 
 
Preek 
Kun je rijk zijn zonder iets te bezitten of voel je je 
de koning te rijk als je arm van geest bent? Wat 
is essentieel en wat is ballast? Wat is het 
schatkistje van onze ziel als het er echt op aan 
komt? Kostbare herinneringen aan gouden 
momenten? Psalm 119 is bedoeld 
als gebed zonder eind. Woorden 
van vreugde, bevrijding en hoop. Je 
bent rijk als je met deze woorden 
van God leeft. Jezus ontmoet de 
rijke man die op de knieën valt en 
vraagt wat hij moet doen om het 
goede leven te krijgen. De man zoekt iets maar 
kan het niet vinden. Iets wat niet te koop is met 
geld. Jezus zegt verkoop alles en geef aan de 
armen dan zul je in de hemel komen. Dat is 
radicaal. Naast de grote poort zijn er ook kleine 
deurtjes in de stadsmuur. Bedoeld wordt dat je 
alle bagage mag afleggen. Geen macht, bezit, 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

14 oktober 2018 

2 

aanzien en glamour. Alles loslaten en 
onthechten, dan krijg je het honderdvoudige 
terug. 
 
‘Neem mij aan zoals ik ben 
Wek in mij wie ik zal zijn 
Druk uw zegel op mijn hart 
En leef in mij’. 
Amen 

 
Na de stilte volgt orgelspel van Klaske Deinum. 
 
Dienst van de gebeden en de gaven 
Mededelingen: De 
bloemen gaan 
vandaag naar Paulien 
en Justin Omara.   
 
Collectes: 
1e Kerk in Actie, 
Werelddiakonaat 
2e  kerkelijk werk 
 
Dan komt het afscheidsmoment van Justin, hij 

gaat terug naar Uganda. 
Paulien en Justin laten elkaar uit 
liefde los en vervolgen hun reis 
in twee werelden, maar zullen 
altijd verbonden blijven door de 
kinderen.   
 
Justin spreekt de gemeente in 
het Engels toe. Hij dankt dat hij 
deelgenoot van deze gemeente 
mocht zijn en draagt de 
gemeente mee in zijn hart. Hij 

vraagt of wij mee zorg willen dragen voor zijn 
gezin en eindigt met de woorden ‘God bless 
you all’.  
 
Tijdens het gebed wordt gevraagd dat wij 
onderscheid mogen maken tussen wat nodig is 
en wat ballast is. En dat je gewoon mag zijn 
zoals je bent. Verder vraagt de voorganger of 
Gods woord een lamp voor de voeten van 
Justin en Paulien mag zijn. 
 
Na het lied ‘Bless the Lord my soul’  zingen we 
‘Goede is sterker ast kweade’ en de Engelse 
versie ‘Goodness is stronger than evil’. 
 

Het slotlied 905:4 eindigend met de woorden 
‘Wie zich op God alleen verlaat, weet dat hij altijd 
met ons gaat’.  

Heenzending en 
Zegen 
De zegen wordt in het 
Engels gedaan en als 
allerlaatste lied zingen wij 
deze ochtend ‘De frede fan 
de greiden wês oer dy’ en 
daarna 
‘The peace of the earth be with you,  
the peave of the heavens too 
The peace of  the rivers be with you.  
The peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you;  
God’s peave growing in you.’ 

 

Medewerkers 
Voorganger:  da. Wiebrig de Boer 
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diaken:   Nieske Span, Jannie Lindeman 
Koster:   Hendrik Hiemstra 
Beamerpresentatie: Gerrit de Vries 
Tekst: JR  Foto’s: ROB 


