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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  

Zondag 21 juni 2020 
Dienst online

 
Vanochtend is het opnieuw stil in de lege kerk. 
Predikant, organist, koster en ouderling zijn 
aanwezig; via internet verbonden met 
gemeenteleden en gasten. Gelukkig is er 
muziek en wordt er gezongen. Er wordt 
gebeden en uit Gods Woord gelezen en 
verkondigd.  
 

Welkom  
De ouderling van dienst heet iedereen die de 
dienst beluistert van harte welkom. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Als openingslied wordt gezongen Lied 146: 1:   
`Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u 
het leven geeft` 

 
Hierna volgen 

bemoediging en 
groet 
 
Wij zingen Lied 146: 3: 
`Heil wien Jakobs God wil 
bijstaan, heil die God ter 
hulpe riep` 
   
De ouderling van dienst 

leest een psalmgebed: 
Psalm 84. 
Tussen de lezingen in zingen wij verschillende 
verzen van Lied 84. 
 
Lezing: Psalm 84: 1 – 5 
 
Sjonge Lied 84: 2: `It heil dat oer jo wente leit 
jout alle libben feilichheid, de fûgels fine dêr har 
nêsten` 
 

 
Lezing: Psalm 84: 6 – 11 
 
Sjonge Lied 84: 5: `O God, ús skyld, 
kom op ús ta. Sjoch, dy’t Jo salve en 
hillige ha stiet yn ‘e  
 
timpel fan jo eare` 
 
Lezing: Psalm 84: 12 – 13 
 
Zingen Lied 84: 6: `Want God onze 
Heer die ons mild bestraalt als zon, 
beschermt als schild,        zal in genade 
ons verhogen`   
 
Evangeeljelêzing: Matteus 10: 16-33, út 
de Fryske oersetting  
 
Wij zingen Lied 362: `Hij die gesproken heeft een 
woord dat gáát, een tocht door de woestijn, een 
weg ten leven, een spoor van licht dat als een 
handschrift staat tegen de zwartste hemel 
aangeschreven: Hij schept ons hier een nieuwe 
dageraad, Hij roept ons aan: `Ik zal jou niet 
begeven` 
 

Preek 

Wy soene hjoed yn `e iepen 
loft fiere; dûnsje ûnder in 
iepen himel. Moetsje en 
prate, mei muzyk fan de 
Brassband, mei de bern en 
de Jeugd!, dy`t kampere 
soe. In fisioen.. fier fuort.. 
Mar wa wit: takommend jier 
wer! Wy slaan no hjir mar in tintsje op. In tintsje 
foar de siel, mei in lyts ploechje en thús ek. Sa 
sitte wy meiinoar yn `e tinte fan God; fakânsje 
hâlde en ta rêst komme. Mei in iepen hert en lege 
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hannen. Om God te 
tankjen en te bidden en 
ûntfange wat nei ús 
takomt. Wy hâlde mei de 
mosken en de sweltsjes 
de lofsang geande. Yn 
mineur en majeur, krekt as 
it libben sels. God wit fan 
ús bliidens en ús sear. Yn 
Gods tinte hearden wy 

fannemoarn wer genede en frede foar dy as in 
himelske groet. En syn hân ûnder ús as wy 
falle. Gods tinte is wrâldwiid, yn en bûten alle 
tsjerkemuorren en wy binne wolkom om en yn 
Gods tûken fan frede en rêst. Under de 
reinbôge fan syn trou. Oft it no wite as swarte 
fûgels binne: alle minskefûgels binne wolkom.  

 
Sa fleane wy no even 
nei Father Simon 
Ongwech yn Oeganda. 
Dizze pastor Simon 
wurket dêr fanút en mei 
syn tsjerkemienskip om 

Kristus nei te folgjen yn leauwe, hope en leafde. 
Syn libjen dêr, yn earmoed en mei sosjale 
problemen en it besykjen yn wurd en died 
Kristus nei te folgjen en syn Keninkryk tichteby 
te bringen. Bysûnder om inoar in bytsje kennen 
te learen en je ien gemeente fan Kristus te 
witten. Litte wy sjonge fan pine en hope op God 
op ús libbenslange reis: `Hij die gesproken 
heeft een woord dat gáát…` (Lied 362) En litte 
wy bidden bliuwe: `O Heer die onze Vader 
zijt…` (Lied 836) Amen. 
 

Stilte 
 
Orgelspel 
 

Om te delen 
 
De ouderling van dienst heeft een aantal 
mededelingen: de bloemen gaan deze week als 
groet van onze gemeente naar Durk en Hannah 
van Camstra State. Vandaag zou de 
Openluchtdienst in hun tuin gehouden zijn.   
 
Collecten: 1e: Patongoproject Father Simon 
Ongwech in Oeganda. 2e: Kerkelijk werk De 

rekeningnummers voor bijdragen aan de 
collectes staan vermeld in Op `e Hichte. 
 

Gebeden 
Ofrûne snein is ferstoarn ús gemeentelid Bouke 
Meindersma. Justermiddei wie hjir yn tsjerke de 
ôfskiedstsjinst, nei`t in protte minsken ek lâns de 
dyk in lêste groet oan him brochten. Wy bidde 
foar harren dy`t no sûnder him in paad sykje 
moatte.   
 
Wij bidden samen en sluiten de gebeden af  

met het samen bidden van het Us Heit 
 
Als slotlied zingen wij: 
Lied 836: 1, 2 en 4: `O 
Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der 
zaligheid, en laat ons hart, 
door U geleid, Met liefde 
zijn vervuld` 
 

Zending en zegen 
 
Wij beantwoorden de 
zegen door een 3 x gezongen `Amen` 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                     
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Linda Jongbloed 
Koster:   Haije de Boer 
Bloemen:   Lies de Jong 
Verslag en fotos: CBB 

 


