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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 4 november 2018 - Gedenkzondag 
 
Veel mensen zijn vanochtend onderweg, groot 
en klein. De kinderen gaan naar de Fikarij want 
de zondagsschool begint vandaag weer. 
Gemeenteleden en gasten 
gaan naar de kerk. Iedereen 
kan zijn bijdrage leveren aan de 
voedselbank; de mand staat in 
de hal van de kerk en vanaf 
morgen in de winkel.   
 

Welkom en mededelingen 
De ouderling van dienst, 
Truus Sterrenburg, heet 
gemeenteleden en gasten 
van harte welkom; ook 
gemeenteleden thuis, die de 
dienst later op cd horen.   
 
 

Dienst van de voorbereiding 
Wij zingen het openingslied, Lied 33: 7: `Heil 
hem, die hoopt in vrees en beven op Gods 
genadig aangezicht` 

 

Wij bidden in stilte 
 

 
 

 
Hjirnei folgje bemoediging en 
drompelbea, yn it Frysk 

 
Wij zingen Lied 33: 8: `Wij 
wachten stil op Gods 
ontferming, ons hart heeft 
zich in Hem verheugd` 
 

Ter inleiding op de dienst 
Wij zingen Lied 728: `De heiligen, ons 
voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar 
zijn aan `t einde van hun baan als vreemdeling 
gestorven` 

 
Het is vandaag Gedenkzondag. Wij gedenken 

een wolk van getuigen die 
ons zijn voorgegaan in 
geloof en leven.  
Ds. Wiebrig de Boer draagt 
het gedicht `Aan het 
grensland`, van Rutger 
Kopland voor. Op de 
beamer wordt een 
afbeelding van De Hors op 
Texel geprojecteerd. 
 

Hierna zingen wij Lied 727: 1,2 en 10: `Voor alle 
heiligen in de heerlijkheid die U beleden in hun 
aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, `t allen 
tijd! Halleluja! 
 

Dienst van de Schriften 

Lezing uit het oude testament: Job 
19: 23 – 27 a  
 
Hierna zingen wij Lied 726: 1 en 
2: `Hoor, een heilig koor van 
stemmen, staande aan de glazen 
zee` 
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Lêzing út it Nije Testamint: Matteüs 5: 1-12  
 
Wij zingen Lied 726: 6: `God uit God, Gij 
eerstgeboren licht uit licht, o zonneschijn` 
 

Preek 
De eerste dia op het scherm vanmorgen: een 
klein maar hoopvol brandend kaarsje op een 
opengeslagen boek. Eeuwig Licht, van den 
beginne, van gisteren, vandaag en morgen. In 
eeuwigheid Amen. Die kernbelijdenis die ons 
doet samenkomen. Hier horen ook wij de 
woorden van de Schrift, zoals velen voor ons, 
tot bemoediging, tot troost, om te leren geloven 
in God die liefde is, en om te leren wat liefde 
doen inhoudt en van ons vraagt.  
Om te leren geloven in woord en daad. 
Dominee memoreert het kerkasiel in Den Haag. 
Het Armeense gezin Tamrazyan, vader 
moeder, drie kinderen, uitgeprocedeerd maar al 
zo lang in Nederland, met de vraag om een 
soepeler kinderpardon. 
In de Bethelkapel in Den Haag wordt rond dit 
gezin een kerkasiel georganiseerd om hun 
uitzetting te voorkomen. Permanent gaan 
voorgangers uit het hele land daar voor omdat 
volgens de wet uitzetten niet mag zolang er een 
kerkdienst gehouden wordt. Deze protestantse 
gemeente in Den Haag heeft steun van de 
landelijke PKN. Ze houden dapper vol. Weten 
van geen ophouden. Waar zit het vuur in ons? 

Willen wij ons laten leiden door 
Gods liefde en barmhartigheid? 
Durven we Licht te blijven maken 
in alle duister van deze wereld?  
En Job na te leren zeggen: Ik 
weet dat mijn Verlosser, mijn 
Bevrijder leeft. De Eeuwige is om 
mij bewogen, hoe dan ook. Dat 
geloof was een kracht die Job 

deed opstaan. Zoals ook, als hedendaagse 
Job, Hayarpi, 21 jaar, ze is één van de kinderen 
uit het Armeense gezin. Zij schreef een psalm 
van kracht in haar uitzichtloosheid en die van 
haar familie. Hayarpi als hedendaagse Job, als 
Jezus op de berg, getuigen van de Geest van 
de Eeuwige, voorgangers in de stoet van alle 
heiligen van alle eeuwen, tot op vandaag Ik 
weet dat mijn Verlosser leeft. Als licht en 

verlichting voor eeuwig. I know that my 
Redeemer liveth - Klaske speelt, na een moment 
van stilte, deze woorden op het orgel, op muziek 
gezet door Händel.  
Loflied én protestsong beide.            Amen.  

 
Stilte  
 
Orgelspel: `I know that my Redeemer 

liveth`, uit The Messiah van Händel 
 

Dienst van het delen 
Er worden mededelingen 
gedaan door de ouderling 
van dienst. De bloemen gaan 
vandaag als groet van onze 
gemeente naar de familie 
Velda.   
 
Collecte: 1. Kerk in Actie – Vluchtelingen  
               2. Kerkelijk werk 
De eerste collecte wordt toegelicht door 
Gijsbert Wassenaar van de ZMC. 
Beelden zijn te zien op de beamer.   
 

Dienst van de gebeden  
 
Wij bidden een Gezongen gebed: ‘Groter dan 
ons hart’ – Sjongend op Wei 138 
(solo: voorganger 
koor en refrein: allen)  
`Gij die geroepen hebt `licht` en het licht werd 
geboren, en het was goed het werd avond en 
morgen, tot op vandaag` 
 
Wij bidden in 
stilte en 
besluiten onze 
gebeden met 
het gezamenlijk 
gebeden `Us 
Heit` 
 
Als slotlied 
zingen wij Lied 
723: `Waar God de Heer zijn schreden zet daar 
wordt de mens, van dwang gered, weer in het 
licht geheven` 
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Zending en zegen:  

 
Wij gaan naar huis 
met de zegen van 
de Heer. 
 
 
 
Na de zegen 
luisteren wij 

Naar `Pie Jesu` uit het Requiem van Fauré: 
 
`Barmhartige Jezus,  
Heer, geef hen rust. 
Barmhartige Jezus, 
Heer, geef hen eeuwige rust` 
 

Na de dienst 
wordt er een 
rondgang om 
het kerkhof 
gemaakt. 
Ieder is vrij om 
te volgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                        
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed en  
                             Tjitske Cnossen 

Koster:   Drees Visser 
Beamer:   Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Lieuwkje van Lune 
 
Verslag: CBB Foto:  ROB 
 
 

 


