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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 18 juli 2021 

 
Welkom 

Ouderling Elizabeth Mozes 
heet iedereen in de kerk en 
thuis welkom, speciaal de 
buitenlandse gasten van Tjitte 
Talsma.   
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Het openingslied is lied 276: 
1,2 “Zomaar een dak boven 

wat hoofden”.   

 
Na stil gebed wordt de 
bemoediging samen gezongen 
door voorganger en gemeente 
(lied 291c) “Onze hulp is de 
naam van de Heer”. 
Kyrië en Gloria wordt 
gezongen: lied 110 uit 
Krúspuntbondel “O God fan 
alle folken”  . 
 

Dienst van het de Schriften 
Gebed om een zegen voor 
anderen en voor onszelf te zijn.  
Drie lezingen uit de brief van 
Paulus aan de Filippenzen. Op het 
scherm een 20e-eeuwse Griekse 
icoon van Paulus.   
Filippenzen 4: 1-7, “Weest 
verheugd”. 
Orgelspel: “Jesu bleibet meine 
Freude” van Joh. Seb. Bach. 
Filippenzen 4: 8-13 over overvloed en gebrek. 
Zingen: “Geef mij kracht, heel mijn leven Heer”, 
drie coupletten.   
Filippenzen 4: 14-23, “Mij ontbreekt niets”. 
Luisteren en kijken naar een medley van de 
geliefde Psalm 23 (“Nederland Zingt”). 
 

Preek 
Helemaal van deze tijd wat we 
hoorden, verschillende 
muziekstijlen, maar wel een 
éénheid. Psalm 23 kan ons 
beademen. Eén zin bleef hangen 
bij de voorganger: “Genade leidt 
mij naar huis”. Dat had van Paulus 
kunnen zijn. Dit huis van God, dat een levend 
lichaam wordt als we hier binnengaan. 
Verbonden met iets dat ons overstijgt in de 
liturgie. Bemoediging, troost, genade. Het was 
een week van het kolkende water met 
verwoesting, ontreddering, maar ook van hulp. 
Ook een bewogen week door het overlijden van 
Peter R. de Vries. Vaak hoorden we in de tv-
rapportages het woord bidden. De handen naar 
de hemel.  
“Vandaag is rood” van Marco Borsato: het rood 
van rozen, liefde en wijn kan zomaar het rood 
van bloed en oorlog worden. 
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De brief van Paulus aan de 
Filippenzen wordt wel de brief 
van vreugde genoemd. “Wees 
blij” komt 16 maal voor, niet 
oppervlakkig of omdat het 
moet. In liefde éénheid 

vinden.  We zien een plaatje met 
een rode pijl als wegwijzer. Je 
kunt de route kwijtraken. 
Wegwijzers zijn nodig, Paulus is 
er één. Jezus navolgen en 
standvastig zijn. Standvastig is 

ergens voor staan en niet 
omvallen. Vrede met God te 
krijgen. Amen. 
 

Stilte  
 
Orgelspel 
 

Dienst van gebeden en gaven 
Mededelingen door 
ouderling: 
de bloemen gaan vandaag 
naar Wendy en Dick 
Posthuma.   
Collecten bij de uitgang van 
de kerk (of via de bank):  
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerkelijk werk 
In het gebed wordt gedankt 
voor de geboorte van het 

kind van Wendy en Dick. Gebeden voor goede 
krachten. Gebeden voor de slachtoffers van de 
ramp in Limburg en in onze buurlanden. 
De gebeden worden afgesloten met het Ús 
Heit. 
Het slotlied is lied 416 “Hear, wês mei ús oant 
in oare kear”’, alle vier verzen. 

 

 

Zending en zegen 
De zegen wordt 
uitgesproken in het Fries 
en in het Engels vanwege 
de buitenlandse gasten. 
Daarna zingen wij “De 
frede fan ‘e greiden” uit 
Wylde Goes 37.   
 
Bij het verlaten van de kerk speelt Klaske 
Deinum aansluitend bij de schriftlezingen “Ode 
an die Freude” van Beethoven op het orgel. 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema                                                                  
Organist:  Klaske Deinum   
Ouderling: Elizabeth Mozes   
Diaken:  Hannah Reitsma          

Koster:  Gerrit de Vries   
Beamer:  Dick Sterrenburg   
Bloemen:  Lies de Jong 
Tekst: SIW Foto’s: ROB  
 
 

 


