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                 PROTESTANTSE GEMEENTE   

           Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 4 juli 2021 – 09.30 uur 

 

Welkom 
De ouderling van dienst heet 
ieder welkom, ook hen die via 
internet met ons zijn verbonden. 
Een verheugende mededeling: 
samen zingen mag weer, hoewel 
nog niet té uitbundig.  Staande 
zingen we: “Dit huis, een herberg 
onderweg” uit Zingende 
gezegend - van ds. A.F. Troost 
(lied 213 - melodie psalm 84). 

 
Hierna volgen stil gebed, 
bemoediging en  
drempelgebed. 
Aansluitend volgt het 
derde vers van lied 213.  
Het kyriëgebed, mondt 
uit in het gloria.  
 
 

Bijbelverhalen 
We zingen lied 332 (2x): 

“Heer, laat uw woord spreken 
Op de adem van uw Geest.  

 
Deze zomer staan we in vier diensten 
stil bij de brief van Paulus aan de 
gemeente van Filippi, over vertrouwen 
in God, maar ook in elkaar. Elke keer 
behandelen we één hoofdstuk. Zo komt 
de hele brief onze oren en harten 

binnen We bekijken wat 
deze brief ons nu te zeggen 
heeft, waar deze brief ons 
raakt. De start was op 6 juni. 
Vandaag het tweede 
hoofdstuk. 
Brieflezing: Filippenzen 2: 1 
t/m 11.  
Dan volgt een muzikaal 
intermezzo op het orgel.   

Brieflezing: Filippenzen 2: 12 t/m 18 
 
Oanslutend sjonge wy út de Krúspuntbondel liet 
139: 1,2 – Lieten fan leauwe en langstme (meldy 
fan Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser): 

Ik bou op Jo, myn Skyld en myn Beskermer! 
Ik hoech net sels de fijân te wjerstean: 
sterk yn jo krêft en feilich yn jo earmen; 
ik bou op Jo, ‘k sil yn jo namme gean. 

 
Hierna het luisterlied: “Leven als de bomen”, 
gezongen door Elske DeWall 
 
Preek  
Het zou best kunnen zijn dat Paulus op dit 
moment tegen ons zou zeggen: Verblijd u in 
Heer, want Hij is zeer nabij. Zoals hij dat in de 
gevangenis ook schreef aan de gemeente van 
Filippi. Ondanks die benauwende situatie schrijft 
hij: “En toch ben ik vol vreugde. Wees dus ook 
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vol vreugde, samen met mij.” Een diep 
doorleefde vreugde. ”Want Christus is nabij”, in 
Filippi, bij Paulus en overal. Vandaag ook bij 
ons. Christus zal het licht zijn dat voor ons 
uitgaat, ook door het donker en het lijden heen. 
Vandaag delen wij weer in de rijkdom van die 
brief aan deze gemeente. Het voelt aan of 
Christus in Paulus ook bij ons helend en 
troostend en bemoedigend binnenkomt en ons 
hart aanraakt. Want het is een brief vol licht en 
vol liefde. En het bestaat dus dat je geraakt 
kunt worden, ook al is deze brief al eeuwen oud 
is, geschreven aan mensen uit een heel andere 
tijd en cultuur als de onze. We delen het mens-
zijn en het in Christus zijn. En je voelt nóg 

Paulus’ vlammende hartstocht 
tussen de regels door. In zijn 
tweede brief geeft Paulus als 
het ware richtlijnen om alles wat 
wij in genade hebben 
ontvangen, ook toe te passen. 
Paulus weet dat de nog jonge 
gemeente van Fillipi een 
minderheid is in de haar 
omringende samenleving. Net 

zoals wij dat heden ten dage hier en nu ook zijn 
geworden. Maar Christus heeft jullie, gemeente 
van Filippi, liefdevol getroost en bemoedigd. En 
er is onder jullie zo’n grote verbondenheid met 
de Geest. En er is zo veel ontferming en 
medeleven. Handel niet uit geldmotief en 
eigenbelang. Blaas je zelf niet op, ten koste van 
een ander. Stel niet alleen je eigen belangen 
veilig, maar denk ook aan de ander. Betoon 
liefde voor wie naast je is en laat onder jullie de 
geest van Christus zijn. Christus, die ieders 
dienaar wilde zijn, zonder aanziens des 
persoons. En die de weg van de liefde ging, tot 
het uiterste. Ga niet de weg van het ego, van 
de belangrijkste willen zijn. Maar probeer de 
minste te willen zijn.  

 
Hierna volgen stilte en 
orgel.  
 
Bloemen  
De bloemen gaan als 
groet van onze gemeente 
naar Izaäk en Richtje 

Kuperus, Legedyk in Wirdum  
Collecten 
1e collecte: Kerk in Actie – vakantietas voor 
kinderen uit arme gezinnen, 2e collecte: kerkelijk 
werk.  
 
Maaltijd van de Heer  
Als leidraad bij de maaltijd dient het Tafelgebed – 
Dienstboek 28 “Gij, louter licht”, uitmondend in 
het Us Heit.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder orgelspel worden brood en wijn 
uitgedeeld.  
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Slotlied en zegen 
Tot slot zingen we lied 978: 1,2,4: 
“Aan U behoort, o Heer der heren”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aan het slot van de dienst krijgen we Gods 
zegen mee.  
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist        Klaske Deinum 
Ouderling:  Corry Brouwer  
Diakenen:  Jannie Lindeman, Nieske Span                 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Koster:       Wiebe Brouwer 
Beamer:           Dick Sterrenburg 
Tekst: AD Foto: ROB 

 

 


