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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 7 juli 2019 
Maaltijd van de Heer 

 
Gemeenteleden en gasten komen vanochtend 
naar de kerk om elkaar te ontmoeten en Gods 
Woord te horen. In de hal wordt iedereen 
hartelijk ontvangen.  
 

Welkom en mededelingen  
De ouderling van dienst, Corry 
Brouwer, heet iedereen van 
harte welkom. Ook 
gemeenteleden die de dienst 
via de kerktelefoon volgen en 
op die manier vanochtend met 
ons verbonden zijn. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Wij zingen het openingslied, Lied 215: 1, 3 en 
4: `Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, die u 
Gods liefde doet verstaan` 

Bemoediging en drempelgebed 
De bemoediging is een 
samenspraak tussen 
predikant en gemeente. Na 
een moment van stilte 
bidden wij het 
drempelgebed:  
v: Heilig mijn hart, o Heer,   
a: Zodat ik kind-aan-huis 
kan zijn  in uw geheimen en 
in uw heiligdom, door Hem, 
die onze meester is:  

    Jezus Messias. Amen.  
 

Hierna zingen wij Lied 215: 7: `Maak in uw liefde 
ons, Heer, bereid voor licht en vrede in 
eeuwigheid!` 
 
Na het Kyrie zingen wij het Glorialied: Lied 974: 
1 en 5 (op de melodie van `Dankt, dankt nu allen 
God`) `Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van 
het leven!` 
 

Dienst van het Woord 
 
Ter inleiding op de lezingen: 
vandaag is de tweede van een 
miniserie van drie diensten 
waarin drie hele korte brieven 
uit het Nieuwe Testament 
worden belicht: de 2de brief van 
Johannes. In deze brief roept 
Johannes op tot eenheid in de 
gemeente en naleving van de geboden. 
 
Wij zingen het gebed van de zondag: Lied 906: 
8: `Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven`  

 Lêzing út it Alde Testamint: Jesaja 66: 10-14 

Wij zingen Lied 71:4 en 13:`Sinds mij mijn 
moeder had ontvangen en vormde in haar 
schoot, was Gij mijn hulp in nood` 
 
Lezing uit de brieven: De tweede brief van 
Johannes – NBV 
 
Hjirnei sjonge wy Liet 838: 4: `Jo grutte leafde gie 
ús foar; haw tank foar Kristus` kommen` 
 

 
 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

7 juli 2019 

2 

Preek 
Het is weer zomer en daarmee voor velen ook 
tijd voor een dagje weg of langer. Ik ga op reis 
en neem mee.... En zo vergeet je wel eens dat 
je vooral jezelf meeneemt, alles wat in je is en 
bij jou hoort. Je komt jezelf ook gewoon weer 
tegen op je vakantiebestemming. Daarmee wil 
een vakantie je ook nog wel eens even 
stilzetten bij de vraag: hoe gaat het eigenlijk 
met mij?  
En hou je dat dan goed opgeborgen of durf je 
het in het gezicht te kijken, te delen? Laatst was 
Femke van der Laan, weduwe van de 
beroemde burgemeester Eberhard van der 
Laan, te gast bij de DWDD summerschool. Ze 
hield een indrukwekkend verhaal over verdriet 
en over leven met verdriet. Ze vertelde over 
haar eigen verdriet én tegelijk over dat van 
anderen. Want élk mens draagt wel een ballon 
met zich mee van verdriet. Door het verdriet te 
delen vond ze liefdevolle verbinding met 
anderen. En doordat zij vertelde konden 
anderen ook hun verdriet delen. En ontstond er 
ruimte. Ik ga op reis en neem mee...  mijn 
vreugde én verdriet; ze kunnen naast elkaar 
bestaan. Je hoeft ook niet over verdriet heen te 
komen, alsof je het helemaal zou kunnen 
verwerken. Verdriet hoort erbij, het maakt ons 

menselijk.  
In Jesaja, het heilsvisioen voor 
Jeruzalem, komen deze 
woorden ons tegemoet: Lykas 
in bern treast fynt by de mem, 
sa krije jimme treast by My. Bij 
God mogen we komen zoals 
we zijn, om nieuwe adem, 

nieuwe kracht te vinden. Met tranen en al, als 
het moet. De 2de brief van Johannes houdt ons 
geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat 
bekend is: laten we elkaar liefhebben. Oud 
nieuws dus, wat erom vraagt om onderhouden 
te worden. Liefhebben houdt in dat we leven 
volgens Gods geboden. Hét woord waarmee 
wat Jezus zei en deed samen te vatten is: 
liefde. Jezus was mens, hij deelde vlees en 
bloed met ons. In Hem heeft God ook ons 
omarmd, Jezus  is net als wij door het leven 
heen getrokken, en heeft angst, verdriet, 
vreugde en leed gekend. De Johannesbrief 
zegt ons: verloochen die waarheid niet, beste 

broeders en zusters. En onthoud dat geloven in 
Jezus Messias is gelijk een ander liefhebben. De 
brief wordt besloten met de wens om de 
zustergemeente persoonlijk te ontmoeten, van 
aangezicht tot aangezicht; dan zal de vreugde 
volkomen zijn. Bij elkaar zijn, in alle 
menselijkheid; verdriet en vreugde delen. Voelen 
hoe het is om met elkaar en met Christus in liefde 
verbonden te zijn. Dat ze zich dan opgetild 
zouden voelen, met een wonderlijke ruimte in 
hun hart. Amen.  
 

Orgelspel 
  

Dienst van de Gebeden 
en Gaven 
De bloemen gaan vandaag als 
groet van onze gemeente naar 
mevr. Fokje Koopmans.   
 
Collecte: 1. Binnenlands 
diaconaat 2. Kerkelijk werk 
 

Gebeden.  
 
Wij worden genodigd 
aan de tafel van de Heer 
 
Na het tafelgebed zingen wij 
Lied 405: 4: `Heilig, heilig, 
heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt 
uw heerlijkheid` 
 
De instellingswoorden worden uitgesproken en 
wij spreken gezamenlijk uit: 
Zijn dood gedenken wij 
Zijn opstanding belijden wij 
Zijn toekomst verwachten wij 
Totdat Hij komt 
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Wy sjonge: `God fan fier en hein ús Heit, dat wy 
hilligje jo namme, ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme`, 5 ferzen 
 
Wij geven elkaar de vredegroet en wensen 

elkaar 
vrede. 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zingen het Agnus Dei, lam van God: Lied 
408 e: `Lam Gods, dat de zonde der wereld 
wegdraagt, ontferm U over ons en geef ons uw 
vrede` 
 
Wij delen brood en wijn. Het orgel speelt. 

 
Wij zingen als dankgebed en slotlied Lied 
315: 1 en 2: `Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend` 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Zending en zegen 
 
Wij worden gezonden met de 
zegen van lied 426: 
`God zal je hoeden, Christus 
je voeden, Geest van 
hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, 
geneest en omarmt je, vriend in het duister en 
gids naar het licht` 
 
Wij beantwoorden de zegen door een driemaal 
gezongen `Amen`. 
 
Na de dienst is het tijd voor koffie en ontmoeting. 

 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                     
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Corry Brouwer 
Diakenen:  Tjitske Cnossen 
    Jannie Lindeman 
    Nieske Span 

Koster:   Haije de Boer 
Beamer:   Hendrik Hiemstra 
Bloemen:   Fokje Tolsma 
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