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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 3 mei 2020    
dienst online 

 
Welkom 

Ouderling Linda Jongbloed heet de 
luisteraars en de vier mensen in het 
kerkgebouw welkom. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Als aanvangslied wordt gezongen lied 
213: 1 “Morgenglans der eeuwigheid”. 
Na stil gebed volgt de bemoediging en 
het drempelgebed. Daarna volgt lied 
213: 5 “Overstroom ons met uw licht”. 

Gebed om ontferming: wees onze herder. 
Lied 655: 1,2 “Zing voor de Heer een nieuw 
gezang” als glorialied. 
 

Dienst van het Woord 
Een lied tussen Koningsdag en 4/5 mei is lied 
708: 6 “Mijn schild ende betrouwen”. 

Lezing uit de 
brieven: 1 Petrus 2: 
19-25 over het 
verdragen van het 
lijden vanwege 
goede daden. Jezus 
als voorbeeld.   
Lied 23b: 1,2 “De 

Heer is mijn herder!” 
Evangelielezing uit de Fryske Bibel: Johannes 
10: 1-10 over Jezus als herder en als deur van 
de schaapskooi. 
 

Overdenking   
Een kort en krachtig tweeluik. 
Het eerste paneel is 4 mei over het herdenken 

van het kwaad. Ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema memoreert een 
bezoek aan het kamp 
Buchenwald bij Weimar. 
Voorstellen wat daar is gebeurd  

 
 
is bijna onmogelijk. Het 
beukenwoud als beeld van 
verlangen kon je zien. In 
Thüringen, waar de familie 
Bach woonde en werkte, waar 
ook in Weimar Johann 
Sebastian Bachs hemelse 
muziek klonk, zouden later in 
Buchenwald de tonen van de 
hel klinken. Onbereikbaar 
geloof. De predikante leest het 
gedicht “Mijn zoon en ik” van 
de joodse dichteres Ida Vos 
voor. De zoon vraagt daarin of 
God de zon morgen wakker maakt en deze weer 
voor iedereen schijnt. Vòòr Auschwitz moet dit 
zo geweest zijn. Dag zon, dag God, tot morgen. 
De zoon wacht op een nieuwe dag.   
 
Het tweede paneel is 5 mei. René van Loenen 

schreef over vrijheid naar 
aanleiding van een tekst 
van Bonhoeffer. Vrijheid 
vraagt gehoorzaamheid 
aan de bron, aan ons 
geweten, aan de stem 
van God. 

Amen. 
 
Stilte en orgelspel.   

 
Dienst van het delen  
Mededelingen door ouderling 
van dienst. 
1e collecte: Kerk in Actie ten 
behoeve van de slachtoffers 
van geweld in Nigeria. 
2e collecte: onderhoud gebouwen. 
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Voor het geven van bijdragen zie onze website. 
 
Omdat de kerkdiensten langere tijd online zijn 
worden nu de namen genoemd van hen die 
afgelopen tijd zijn gestorven. 
 
14 maart:  Aan Jongbloed 
16 maart:  Trijn Knoop 
30 maart:  Dina Smit-Kiewiet  
 
Gezongen gebeden: lied 210 alle vier verzen 
“God van hemel, zee en aarde”. 
Stil gebed en het Ús Heit.   
 
Het slotlied is lied 653: 6,7 “Gij zijt tot herder ons 
gegeven”.  

 

Zending en zegen 

De zegen wordt bevestigd 
met een driemaal gezongen 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist: Albert Minnema   
Ouderling: Linda Jongbloed   
Koster:  Hendrik Hiemstra         

   
Tekst: SIW  
 
 

 
 


