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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 31 januari 2021 

 
Welkom 

Vanmorgen een dienst van 
Schrift en Tafel. 
Ouderling Linda Jongbloed 
heet iedereen in de kerk en 
thuis welkom. Ook vandaag 
wordt er niet in de kerk 
gezongen, de organist speelt 
de liederen met de tekst op het 
scherm.   
 

Dienst van de voorbereiding 
Het openingslied is lied 316: 1 “Het woord dat u 
ten leven riep”. De bemoediging wordt 
uitgesproken met de woorden van lied 18a: 
“Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij”. 
Lied 316: 4 “Het woord van liefde, vrede en 
recht”.  

Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema leest het gedicht 
“Avondklok” van Marieke 
Lucas Rijneveld; wat niet 
meer kan, alles is anders, 
maar denk hoe alles weer 
licht wordt. 
Een compilatie van beelden 
met bemoedigende 
Engelstalige spreuken wordt 

vertoond. Niet alles is in lockdown. 
 

Dienst van de Schriften 
Dit deel van de liturgie begint met 
het luisterlied “Waar twee of drie” 
(ds. Job de Bruijn). 
Lezing uit het Eerste Testament is 
Psalm 111, een lofprijzing. Uit het 
liedboek lied 111: 5 en 6 “Zijn volk 
heeft Hij voorgoed bevrijd”.  

Evangelielezing is Marcus 1: 21-28 (Fries) over 
Jezus optreden in de synagoge van Kafarnaüm. 
Luisterlied door het Kwartettekoar “Gods wurd is 
ús lampe” (van de cd Hertslach).   
 

Preek 
Bordspellen zijn nu weer 
populair. Ook het ABC als 
spel (denk aan vroegere 
huwelijksfeesten). We 
kunnen een ABC over 
geloven maken, als 
meditatie (stuur er een op 
voor ons kerkblad). Psalm 111 is zo’n kunststuk 
met 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Een 
lofzang die begint met Halleluja! Een korte maar 
krachtige psalm. Over bevrijding, over het krijgen 
van voedsel, over waarheid en recht als Gods 
handelsmerk. Elke dag kiezen wat het leven echt 
dient. Wijsheid is in de Bijbel iets praktisch: 
verstandig handelen, eerbied en recht zoeken. In 
verzet komen waar het leven wordt bedreigd. De 
herdenking van de holocaust afgelopen week laat 
zien dat dat ook nu nodig is. 
In Kafarnaüm leert Jezus met gezag. 
Een met kwelgeesten bevangen man 
wordt door Hem bevrijd van deze 
geesten. Jezus wil voor de mensen 
een nieuwe grond voor hun bestaan. 
Met A=aandacht, B=bezieling, 
C=compassie. Amen. 
 

Stilte en orgelspel  
 
Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen:  
De bloemen van vandaag gaan naar 
fam. Kingma uit Wytgaard. 
De ouderling van dienst vraagt aan 
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de gemeenteleden om mee te denken over het 
nieuw te maken beleidsplan. 
De collectes via bankoverschrijvingen zijn voor 
het jeugdwerk JOP (diakonie) en voor 
onderhoud gebouwen (kerkrentmeesters). 
Gebed, voorbede, speciaal voor hen die in rouw 
zijn, dankgebed.   
 

Dienst van de Tafel 
Nodiging met het 
tafelgebed “Gezegend zij 
Uw Naam”. Het breken 
van brood en het 
schenken van wijn, 
waarna het Ús Heit wordt 

gebeden. 
Welkom aan de tafel van 
de Heer, thuis of op 
gepaste afstand in de 
kerk voor de paar 
aanwezige dienstdoende 
mensen. Intussen wordt  
er geluisterd naar het lied 
“Stil mijn ziel, weest 
 stil”. 
Het slotlied is lied 422: 

1,2,3 “Laat de woorden 
die we hoorden”.   
Ter bemoediging een foto 
van een jong 
pimpelmeesje “When it’s 

cold enough to see 
the melody”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zegen en zending 
Luisterlied door het 
Kwartettekoar “Sân 
riedjouwings” (cd 
Hertslach).  

Heenzending en 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst klinkt het Wilhelmus op het orgel. 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema                                                                  
Organist:  Albert Minnema   
Ouderling: Linda Jongbloed 
Diakenen: Hannah Reitsma, Nieske Span 
Koster:  Gerrit de Vries          

Beamer:  Hendrik Hiemstra  
Bloemen:   Lies de Jong   
Tekst: SIW Foto’s: NS/LJ/BMB  
 
 

 


