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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag  14 juli  2019 

 
Welkom 

Ouderling van dienst Linda 
Jongbloed heet iedereen 
van harte welkom.   
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Het openingslied is lied 
221: 1,2,3 “Zo vriendelijk 
en veilig als het licht”. 
Na bemoediging en groet 

zingen we lied 27: 2 “Ien ding beweecht my mei 
in sterk ferlangen”. 

Na deze psalm volgt het 
kyrie en gloria, tekst en 
melodie van Hinne 
Wagenaar, gezongen door 
ds. Wiebrig de Boer-
Romkema solo en de 
gemeente.   
In de liturgie 
op het 

beamerscherm komen beelden 
van beelden voorbij: van de 
beelden van Marianne Dijkstra 

die in de kerk i.v.m. Tsjerkepaad zijn 
tentoongesteld onder het motto “In 
relatie”. 
Een foto van de tuin in Snakkerburen 
laat veel kleuren van bloemen zien, net 
als het boeket in de kerk. Wij zingen 
dan ook “Sprekende kleuren” van Mar 
van der Veer over de betekenis van de 
kleuren zoals gebruikelijk in de liturgie. 
1. Wij vieren en beleven 
    Gods jaarkring wereldwijd. 
2. Het PAARS wil inkeer geven 
    in passie en advent. 
3. Het WIT spreekt van Gods daden 
    die Hij verricht met macht. 
4. Het ROOD doet mensen spreken 
    God schenkt aan ons zijn Geest. 
5. Het GROEN doet ons bezingen 
    de hoop die in ons leeft. 
 

Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van het Woord. 
1e lezing (OT): Deuteronomium 30: 9-14 over 
God die voorspoed zal geven en de mensen die 
dan zijn geboden met vreugde in acht nemen. 

Aansluitend zingen lied 
316: 1,2,4 “Het woord 
dat u ten leven riep”. 
2e lezing (NT): derde 
brief van Johannes, de 
brief aan Gajus.   
Lied 675: 1,2 “Geast 
fan hjirboppe”. 

 

Preek 
Ook deze zondag weer een korte brief uit de 
Bijbel. Over deze derde brief wordt zelden 
gepreekt. De brief geeft inkijk in het leven van de 
christengemeenten rond het jaar 100. Ook deze 
brief begint met de afzender: “van de oudste”; is 
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dus anoniem. Van Johannes de geliefde 
leerling? De oudste hield toezicht op de 
gemeenten in de omgeving, een arm om de 
schouders van mede-christenen. Brief aan 

Gajus, die ik waarlijk 
liefheb; de 
“handtekening” van 
Johannes: waarheid en 
liefde.  
Mensen op reis ter wille 
van de Naam moesten 
met liefde worden 

geherbergd. Jezus had immers zijn leerlingen 
zelf uitgezonden. Gastvrijheid. Maar Diotrefes 
trok als leider de macht naar zich toe en had 
een verbod op deze gastvrijheid gedaan. 
Leiderschap kan zomaar uitlopen op 
onderdrukking. De briefschrijver wil dit gedrag 
bespreken.  
Johannes zegt; God is liefde, God is licht. De 
overbrenger van de brief, Demetrius, is 
betrouwbaar zegt de oudste. De oudste laat 
Gajus en iedereen in zijn omgeving persoonlijk 
groeten en hoopt hen persoonlijk te ontmoeten 
als geliefden in Christus. Amen. 

 

Stilte  
 
 
Orgelspel 
 

 
Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen: de 
bloemen gaan naar 
mevr. Visser-Kramer.  
1e collecte: diaconie.  
2e collecte: kerkelijk 
werk. 
De gebeden worden 
besloten met het samen 
uitspreken van het “Ús 
Heit”. 

Het slotlied is lied 838: 1,2,3 “O grote God die 
liefde zijt”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zending en zegen 

Wij beantwoorden de 
zegen met een 
driemaal gezongen 
Amen. 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema                                                              
Ouderling:    Linda Jongbloed  
Diakenen:    Tjitske Cnossen, Wiebren Jongbloed  
Organist:      Albert Minnema 
Koster:         Drees Visser          

Beamer:       Dick Sterrenburg    
Bloemen:     Bep Minnema   
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