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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Woensdag 9 maart  2022 om 19.30 

 
Welkom 

Het is vanavond 
biddag voor 
gewas en arbeid. 
Bij hek van de 
kerk staat een 
kruiwagen. Hierin 
kunnen blikken 
met groente, 

soep en bonen 
gedoneerd 
worden.   De 
kruiwagen staat 
er tot en met 
zondag 13 maart. 
De opbrengst is 
voor Oekraïne.   
Een ensemble 
van de 
brassband 

begeleid de liederen 
deze dienst. 
We worden welkom 
geheten door ouderling 
van dienst, Linda 
Jongbloed. 
We zingen met elkaar 
lied 275:1 en 2:   
“Heer onze Heer, hoe 
zijt Gij aanwezig 
En hoe onzegbaar ons 
nabij”  

 
Bemoediging 
en 
drempelgebed 
V: Onze hulp in de 
naam van de Heer 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Naar U strek ik mijn handen uit, 
A: Gij zijn mijn God, mijn overvloed 
V: Ik weet, Uw liefde is meer dan het leven 
A: Daarom zoek ik U mijn leven lang. 
 
Hierna volgt lied 275:5 
“Heer onze Heer, hoe zijt Gij 
aanwezig 
Waar ook ter wereld mensen 
zijn” 

 
Psalmgebed: psalm 
111- gelezen en 
gezongen uit 150 
psalmen vrij van Huub 
Oosterhuis 
Na het lezen van psalm 111 luisteren we naar het 
lied: 
“Die chaos schiep tot mensenland” 
Dit wordt gezongen door het projectkoor OAZE 

 
Lezing uit het Oude Testament 
Deze lezing is uit 2 Kronieken 1: 7-13. 
Salomo vraagt God hier om wijsheid 
 
Een kleine uitleg bij de bloemschikking. 
De ronde pot staat voor 
genade voor ons voor elke 
dag. Hij is niet tot de rand 
gevuld. We hebben wel 
genade nodig, er moet een 
opening blijven. 

 
Lezing uit het Nieuwe 
Testament 
Dit is uit Lucas 11: 1-13 
De discipelen vragen Jezus 
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om hen te leren bidden. 
 
We zingen na de lezing lied 144: 1,2 en 3 uit de 
Krúspuntbondel op de melodie van lied 146 
“Wês foar my de himel boppe, wês de grûn fan 
myn bestean” 

 
Enkele woorden ter meditatie 
Het is nu twee jaar geleden dat de corona 
toesloeg. De angst sloeg toe. Hoe lang zou dit 
duren? De maatregelen zijn nu bijna allemaal 

opgeheven. 
Kunnen we weer 
op de oude voet 
doorgaan?   
We zijn 
gemeente 
geweest deze 
tijd. Het was 

anders dan anders. We konden met elkaar 
doorgaan in de kracht van de Heilige Geest. 

We zijn vindingrijk 
geworden, maar het was 
soms zwaar en was het 
ploegen. De kerk als 
schuilplaats en 
bemoediging. We hebben 
gebeden om kracht en 
wijsheid. En het wordt door 

lijden heen toch weer Pasen Nu is het allemaal 
weer wat vrijer en is de wereld in een oorlog 
beland. Corona staat in de schaduw van het 
lijden in Oekraïne.   
In Matheus staat: Kom bij Mij, die vermoeid en 
belast bent en Ik zal u kracht geven. In ons 
gebed deze avond mogen we vragen  om 
kracht voor de mensen in Oekraïne en voor 
onszelf. Jezus leerde de discipelen het Onze 
Vader bidden, dus niet Mijn Vader, maar Onze 
Vader. De Eeuwige is er voor alle mensen. Het 
mag ons allemaal omarmen. De oorlog 
verstoort ook de graanproductie. Dan klinkt, 
Geef ons heden ons dagelijks brood, wel heel 
anders . Laten we liefde en solidariteit 
hooghouden en laten we doen wat onze hand 
vindt om te doen. Laten we met Salomo bidden 
om wijsheid en dat de duif van de vrede op ons 
mag neerdalen. 
Amen 
 

Na de stilte 
speelt het 
ensemble.   
 
 
 
Na kort en stil 
gebed luisteren we naar het Onze vader in het 
Oekraïens met beelden van de zandtovenaar. 

 
Mededelingen 
Mensen worden 
er nog even op 
gewezen dat de 
kruiwagen tot en 
met zondag bij de 
kerk staat. Alle gevers tot nu toe worden bedankt 
voor de gulle gaven.   

 
De bloemen gaan als groet 
van de gemeente naar mevr. 
Akke van der Woude.   

 
1e coll. Is voor het Lichtpunt 
in Kollumerzwaag 
2e coll. Is voor het kerkelijk 
werk 

 
 
Slotlied 
Als slotlied zingen we: de dag, geboren uit het 
duister”, 4 coupletten, op de melodie van lied 248 
“De dag, geboren uit het duister, 
Verliest zich hier weer aan de nacht” 
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Zending en zegen 
We zingen lied 415: 1 en 2  
“Nim ús yn Jo hoede, 
Seingje-ús mei Jo goedens”   

 
Na het ontvangen van de zegen zingen we vers 3 

“Amen, amen, amen! 
Oan Jo hillige namme, 

Jezus Kristus, bringe we-ear, 
Seingje-ús mei Jo leafde, Hear! 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Muziek:   Ensemble brassband Wirdum 
Ouderling: Linda Jongbloed 
Diaken:   Jannie Lindeman 
Koster:   Janny Veenstra 
Beamer/Camera:  Dick Sterrenburg 
Liturgisch bloemschikken:  Fokje Tolsma 
Tekst: HM    Foto’s: SB 


