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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o. 

Zondag 6 september 2020 

 
Welkom 

Corry Brouwer heet iedereen 
welkom als ouderling van dienst, 
ook de luisteraars via internet. In 
deze dienst wordt niet 
meegezongen door de gemeente; 
t.z.t volgt er een besluit over het 
al dan niet meezingen. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 

De voorganger, ds. Wiebrig 
de Boer-Romkema, zingt lied 
283: 1 en 2 “Yn ‘e mannichte 
fan lûden”.  
Na de bemoediging en groet 
worden het 4e en 5e couplet 

van lied 
283 
gezongen. 
Het psalmgebed, psalm 86: 
1-11, is in beurtspraak door 
twee groepen 
gemeenteleden “Hoor mij, 
Heer, en antwoord mij”.  
Het kyrie- en gloriahymne 

volgens lied 299 f. Voorzang door predikant, 
gemeente spreekt uit: “Glorie de Eeuwige, Hem 
alle eer!” 
Speciale aandacht is er voor het bloemstuk 

voor de nieuwe 
samenlevingsschool in ons dorp, 
gemaakt door Klaaske de Boer. 
Hergebruikte materialen van 
eerdere bloemstukken en met 90 
kleurpotloden erin verwerkt. 
Levendig en kleurig, zoals te zien 

op de foto’s op het scherm. In het midden de 
tekst: “jij bent zo kostbaar, ik houd zoveel van 
jou”. 
Applaus voor de maakster hiervan. 
 

Dienst van het Woord 
Vandaag derde dienst over de brief van Jakobus. 
Lezing: Jakobus 3 over het belang van de tong. 
Na orgelspel volgt de tweede 
lezing: Jakobus 4: 1-12 over 
onze relatie met God.   
Luisteren naar lied 1000 “Wij 
zagen hoe het spoor van God” 
gezongen door Elske de Wall. 
 

Preek 
Met een schelp voor het oor de zee te horen? 
Het geluid van de zee gaat altijd door. Is ook het 
ruisen van Gods naam te horen? Het levende 
water als tijdloze bron. De missie van de 
briefschrijver Jakobus is dienaar te zijn. Dan kom 
je ook bij Psalm 86: het verlangen om dienaar 
van God en van mensen te zijn. Droom van een 
menswaardig bestaan voor iedereen. Ook in 
onze tijd, waarin mensen wel corona-moe zijn. 
Vrijheid van meningsuiting, maar mag je alles 
ongezouten zeggen? Woorden kunnen 
verwonden als wapens. Beter 
eerst te overdenken of in te 
leven in de gevoelens van 
anderen. Maar het struikelen 
met woorden (of daden) 
overkomt ons allemaal wel 
eens. “Waarheden” worden 
overal verkondigd. Luister 
eerst naar elkaar. Hoofd, hart 
en handen moeten één worden. We hebben 
allemaal een kleurpotlood gekregen om de 
wereld wat in te kleuren en zo mens te zijn; ieder 
als een waardig kind van God. Amen. 
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Stilte  
 
Orgelspel 
 

Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen door de 
ouderling: 
de bloemen van 
vanmorgen gaan naar 
mevr. Hiemstra-Algra.   
Collecten bij de uitgang: 
1e collecte: Kerk in Actie 
(kerk in Ghana) 
2e collecte: kerkelijk werk 
 
Wij luisteren naar het 
door Petra Berger 

gezongen lied 1005 “Longing for light, we wait 
in darkness”. 
Na stil gebed volgt het Ús Heit. 
Het slotlied, gezongen door de voorganger, is 
838: 1 en 4 “O grutte God, de leafde sels” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zending en 
zegen 
Wij beantwoorden 
de zegen met 
Amen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema                                                                  
Organist:  Klaske Deinum   
Ouderling: Corry Brouwer   
Diaken : Tjitske Cnossen      
Koster:  Haije de Boer    
Beamer:  Hendrik Hiemstra   
Bloemen:  Fokje Tolsma   
 
Tekst: SIW Foto’s: ROB 
 

 


