PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 3 oktober 2021
Welkom

De ouderling van
dienst heet ons
welkom.
Voorganger is da.
Wiebrig de Boer
Romkema.

Dienst van de voorbereiding

Het openingslied is 121: 1,2 ‘Ik sla mijn ogen op
en zie’.

Bemoediging

V: Onze hulp is in
de naam van de
Heer.
A: Die hemel en
aarde gemaakt
heeft,
Lied 121: 4 ‘De heer
zal u steeds
gadeslaan’.

Het Kyrië en Gloria bestaat uit een
samenspraak tussen de voorganger en de
gemeente.
We zingen lied 8a ‘Heer onze Heer, hoe heerlijk
is uw Naam’ in wisselzang.

Dienst van de schriften

Vandaag een mooi plaatje op
de beamer van een blauwe
kleine vrachtauto met veel
boeken. Met ramen, waardoor
je de boeken goed ziet.
Dakpannen liggen op de auto.
Het is een plaatje van Twitter
van een mobiele bibliotheek in het
zuiden van Italië. Waarom? Om de
liefde voor boeken te verspreiden.
Ook in de bijbel zijn allemaal
verhalen. Dat wij daardoor
bevlogen mogen worden en dat
deze verhalen ons vandaag in
beweging mogen zetten.
Er is één schriftlezing Marcus 10 : 1-16. Na deze
lezing zingen we Lied 102 ‘Lit de berntsjes by my
komme,. Kom mar seit de Heare.’
Preek gearfetting
‘Wat God heeft verbonden, mag een mens niet
scheiden.’ In protte minsken sille harren skuldich
fiele by it hearren fan dizze sin. Of wurde
fertrietlik of boas:’ leave God ik bin ek mar in
minsk’.
Wat betsjut eins ‘tot de dood u scheidt’? Is dat
dat de dea skieding makket oan ‘e ein fan it
libben of is dat ek as de leafde dea blieden is en
der gjin therapy of gebed mear helpt?
Der wurdt safolle skieden. Bûtensteanders
hawwe faak gau in oardiel klear: minsken skiede
hjoed de dei ek fierstente maklik’. Oh ja? De
foargonger ha noch nea yn alle jierren dat se
dûmny wie, minsken yn skieding meimakke dy’t,
it maklik diene of it der maklik mei hiene. Seker
net as der bern binne dy’t je behoedzje wolle foar
de gefolgen.
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Miskien ha de minsken hjoed de dei te hege
ferwachtingen fan in relaasje. Te folle wolle,
mar de oar is net in boupakket. Litst dysels ek
net ‘ferbouwe’ want dan rekkest dyself kwyt.
Dyn pine, dyn striid as it net wol, bepraat it mei
in oar. Skamje dy
net ast hulp sikest.
It bringt dy allinnne
mar fierder.
Jezus hat
minskebern makke,
dy’t langje om
ferbûn te wêzen mei oaren minsken. Dy’t leafde
en trou en waarmte diele kinne en sa beskutting
fine by inoar. En as it echt dearint, dan mei der
in nij begjin mooglik wêze. Op inoar belutsen
wêze is folle breder dan in houlik fan twa
minsken. Libje meiinoar, besykje it hieltyd wer
om in oar net yn ‘e kjelt stean te litten, om inoar
net te feroardieljen, mar frede te winksjen, want
dan komt it ryk fan God wat tichterby. Litte we
yn frede – yn al ús brekberens aanst diele
meiinoar fan it iene brutsen brea, út genede.

V: De vrede van Christus zij met u en met jou
A: zijn vrede ook met jou
Wensen we
elkaar de vrede
met een
coronaproof
gebaar

Delen van brood en wijn

Stilte
Muziek
DIENST VAN DE
GEBEDEN EN GAVEN
- De blommen gaan naar
Siebe en Aleida van der
Wouda.
- 10 oktober is er een vrolijk
zangdienst
Mededelingen en
toelichting op collecte.
Bestemming:
1. Israëlzondag, kerk en Israël
2. Kerkelijk werk

Na de gebeden volgt de maaltijd van
de Heer.
We kijken naar een gezongen nodiging: Voor
ieder van ons een plaats aan de tafel Leona
Philippo
Tafelgebed – Dienstboek 28 'Gij, louter licht'
Na het onze vader volgt de Vredeswens:
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o.
03 oktober 2021

2

Slotlied: lied 378: Sterk Heer de handen tot
uw dienst.

Na de zegen klinkt VOCES8: VOCES8: Denn
Er hat seinen Engeln befohlen über dir Mendelssohn - Bing video

Medewerkers
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema
Organist:
Klaske Deinum
Koster:
Haije de Boer
Bloemen:
Fokje Tolsma
Beamer:
Hendrik Hiemstra
Ouderling van dienst: Corry Brouwer
Diaken:
Jannie Lindeman en
Nieske Span
Tekst: JR.
Foto: ROB
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