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                                  PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag  7 juni 2020 

 

Welkom 
Deze zondag, 7 juni , wordt Trinitatis genoemd, 

de zondag van de Drie-
eenheid. 
We worden welkom 
geheten door ouderling van 
dienst Catharina van der 
Graaf. Zoals elke zondag in 
deze coronatijd zijn alleen 
de dominee, ouderling, 
koster en organist 

aanwezig.   
 
We kunnen nu zingen lied 
8A: 1 
“Heer, onze Heer, hoe 
heerlijk is Uw naam in de 
geschiedenis” 

  
Bemoediging 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v: Alles uit Hem ontstaan, 
a: Alles door Hem geschapen 
v: alles in Hem zijn doel 
a: Hem de eer in eeuwigheid. 

(lied 703, bij Trinitatis, 
naar Rom. 11:36 

 
Nu volgt het 2e 
vers van lied 
8A: 
 
“Het eerste 
kinderlijk 
geluid roept glorieus uw sterkte uit” 
 
Kindertaal 
Er volgt een gedicht Kindertaal van Anton Ent, 
bij psalm 8. Het staat op pagina 28 van het 
liedboek. Het wordt in het fries gelezen. 
 

Vervolgens volgen vers 3 en 6 van lied 8A 
“Zie ik uw sterren in de nacht, die hemelhoog 
geschapen pracht” 
 
Lezing uit de brieven 
De 1e lezing is uit 2 Korintiërs 13: 11-13. 
Dit gaat over je leven verbeteren, Gods 
vermaningen ter harte nemen en in vrede met 
elkaar te leven.   
 
We zingen lied 150a: 2 en 4: 
 
“Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
Aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt” 
 
Lezing uit het evangelie 
Deze lezing is uit Matt 
28: 16-29 
 
Dit gaat over de 
uitzending van de 
leerlingen. 
 
Hierna volgt lied 968: 
2 en 5: 
 
“ Ut alle taal en stamme bringt Hij syn tsjerke 
gear, 
Ferbûn mei de iene namme, ien doop, ien wurd, 
ien Hear” 
 
Preek 
We zingen vaak liederen over God in allerlei 
kleuren. God bedacht die kleuren. Anders zou 
alles wel heel grauw en grijs zijn geweest. 
Ieder mens is anders. Net zoals alle kleuren van 
elkaar verschillen. Je mag zijn zoals je bent. 
Ieder mens is een kind van onze lieve Heer. 
Als je deze liederen zingt voel je je tolerant en 
liefdevol, maar het is moeilijk om dit in het 
daaglijks leven waar te maken. Zoals in lied 388 
staat dat er voor ieder een plaats is aan de tafel, 
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niemand is meer dan de ander. Maar dat gaat 
niet vanzelf. We moeten het steeds opnieuw 
willen leren. Mensen komen in protest, woede 
en angst komen er uit, zoals na de dood van 
George Floyd in Amerika.  
Jaren van racisme en bedreiging vinden een 
uitweg. Het wordt nog lang niet altijd 
onderkend. Maarten Luther King streed er al 
tegen en het is nog nooit veranderd. We 
moeten het niet bestrijden met holle woorden, 
maar met concrete acties.   
Het is niet alleen in de VS, maar overal ter 
wereld. Jezus zijn macht was gericht op 
dienstbaarheid en liefde. Niet zoals Trump de 
bijbel en de kerk gebruikt voor eigen 
doeleinden.  

Als hij de bijbel 
had geopend, 
i.p.v gesloten, 
had hij in lied 8 
kunnen lezen: 
Heer, o Heer, 
hoe heerlijk is 
Uw naam.  
En in de 2e brief 
aan de 

Korintiërs: beter uw leven, wees eensgezind, 
leef in vrede met elkaar. Als leerlingen van 
Jezus moeten we blijven leren en solidair zijn. 
Hoe werkt de maatschappelijke ladder? Door je 
huidskleur sta je vaak onder aan de ladder en 
als je b.v. bruin, vrouw en lesbisch bent, sta je 
nog lager. Durven wij onze mond hiertegen 
open te doen, of lachen we mee met de 
massa? We hebben nog genoeg te leren en te 
bidden  en te zien wie onze naasten zijn en 
goed te doen. 
 

Amen 
 
Na een moment 
van stilte volgt er 
orgelspel. 
 

Dienst van het delen 
Er volgen enkele mededelingen en we worden 
gevraagd om voor de collectes geld over te 
maken naar de zending en kerkrentmeesters. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar Mieke Mink-Hollema 

Gezongen gebeden 
Als gebed zingen we lied 695 in het fries 
 
“Reitsje my, Geast, Jo myn treaster, 
Reitsje my mei jo ljocht; 
Dan gean ‘k rjochte paden, 
Libje ik net om é nocht” 
 
Hierna volgt nog een stil gebed.   
 
Als slot lied zingen we lied 835:1 en 2 
 
“Jezus, gean ùs foar, en wiis ùs it spoar. 
Wy sill’net ferdwale kinne, om’t wy altyd by jo 
binne 
Bring ùs oan jo hân yn it Heitelan” 
 
Zending en zegen 
“Tot het uiterste, in alle 
uithoeken, tot aan je grenzen, 
Mag je gaan tot er vrede is, 
vrede op aarde voor alle 
mensen.( tekst lied 1015)   
 
Hierna ontvangen wij de 
zegen die wordt beantwoord 
door een driemaal gezongen 
amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling:  Catharina van der Graaf 
Koster:    Drees Visser 
Organist:  Klaske Deinum 
Bloemen:  Lieuwkje van Lune 
Tekst:HM       
 
 
 
 


