PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 3 maart 2019
In de hal van de kerk staat de mand ten
behoeve van de inzameling voor de
Voedselbank.

Welkom

Linda Jongbloed, ouderling van
dienst, heet iedereen welkom.

Dienst van de
voorbereiding

Het openingslied is psalm 31:
1,4 “Op U vertrouw ik, Heer der heren”.

Lezing OT door ds. Wiebrig
de BoerRomkema is
Jeremia 7: 1-15,
Jeremia spreekt
bij de tempelpoort. Aansluitend zingen
we lied 177: 1,2,3 “Daar komt de man
uit Anatot”, eerste vers solo gezongen.
Lezing NT is Lucas 6: 39-49, Jezus
vertelt de gelijkenis van de splinter in
het oog van de ander en de balk in je
eigen oog en de gelijkenis van de
vruchten van de goede of slechte
boom.
Lied 841: 1,2 “Wat zijn de goede vruchten”.

Preek

Na stil gebed en
bemoediging/drempelgebed
zingen we het 6e couplet van
dezelfde psalm.
Het gebed om ontferming
wordt gevolgd door het
glorialied, lied 982: 1,2,3 “In
de bloembol is de krokus”.

Dienst van het Woord

Een gezongen gebed bij de opening van het
Woord, lied 313: 1,5 “Us wol Gods wurd
allinne”.
De veertig-dagen-tijd begint komende
woensdag. Laten we ons meeslepen door het
gebeurde, bekeer je en geloof.

Bij het spel Scrabble gaat het om punten scoren!
Gaat het bij het geloof ook over punten scoren,
goede vruchten halen? Geloven is geen spelletje
met winnaars en verliezers.
Al willen we best vaak de
eerste zijn. Vruchten van
geloof kunnen groeien: vrede,
geduld, liefde. Leerling willen
zijn. Jeremia roept op om te
luisteren naar de woorden
van de Heer, om beter te
leven. Het Woord van God wil geleefd worden,
helend voor jou en voor met wie je leeft. Wie wil
leren blijft vragen zoals ook een kind vraagt. Een
kind dat zegt: we zijn op aarde om te
spelen. Wij kunnen goed spelen en
niet goed spelen, een keuze! Mag
geloven ook spelen zijn voor Gods
aangezicht? Wil je leerling zijn van
Jezus? is de vraag. Amen.

Stilte en orgelspel
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Dienst van gebeden en gaven

Mededelingen: de bloemen
gaan naar Laura de Jong
en Jan Sietze Brouwer.
1e collecte: het Peru-project
(ZMC)
2e collecte: kerkelijk werk
Paulien Meijers licht de
eerste collecte toe. Het

streefbedrag is
€ 800,--.
Andere projecten
staan in het
uitgereikte magazine
“Een nieuw begin” (Kerk in Actie PKN).
Tijdens de collecte-rondgang worden enkele
foto’s uit Peru vertoond.
De gebeden worden afgesloten met het samen
bidden van “Us Heit”.
Slotlied
Het slotlied is lied 981: 1,2,4,5 “Salang ’t op
ierde minsken binne”’, twee verzen in het Fries
en twee in het Nederlands.

Zending en zegen

Wij beantwoorden de
zegen met een driemaal
gezongen Amen.
Na de dienst is er
koffiedrinken in de kerk
en een kort nagesprek met enkele
gemeenteleden over de dienst. Ook worden de
uitgereikte briefjes ingeleverd met antwoorden of
gedachten over de kerkdienst
van vandaag.

Medewerkers
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diakenen:
Koster:
Beamer:
Bloemen:

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Albert Minnema
Linda Jongbloed
Jannie Lindeman, Nieske Span
Folkert Jongbloed
Steven Feenstra
Fokje Tolsma

Tekst: SIW / Foto’s: ROB
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