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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

3 juli 2022 
Viering Maaltijd van de Heer 

 
Welkom  
Op deze stralende 
zondagochtend staat de 
mand van de voedselbank 
klaar in de hal voor een 
welkome bijdrage. Elizabeth 
Mozes, ouderling van dienst, 
heet iedereen in de kerk en 
thuis van harte welkom.  
 
Wij beginnen de dienst met 
het zingen van het 

morgenlied, Lied 207: 1 en 2: `De trouw en 
goedheid van de Heer verschijnt ons elke 
morgen weer` 

 
 

 
Stil 
gebed 

 
Bemoediging en 
drompelbea 
Wij zingen Lied 207: 3 en 4: `Drijf 
uit, o licht, wat duister is, behoed 
ons hart voor ergernis`  

 

Ter inleiding op de zomerserie: 
In deze zomer gaat het in vier 
diensten over de vraag `Wat is 
in hemelsnaam wijs?`   
- allereerst een neerslag op 
schrift van praktische 
levenservaring; uit het leven 
gegrepen 
- Bijbelse wijsheid heeft te 
maken met de horizontale 
levenslijn en met de verticale 
lijn van ons mensen. Deze 
lijnen zijn altijd met elkaar 
verbonden. Een 

ziekenhuispastor verwoordde het zo: `Wie 
horizontaal komt te liggen gaat verticaal denken`  
Wijsheid wikt en weegt; is bedachtzaam en zoekt 
tastend vanuit geloofs- en levenservaringen. 
Bijbelse wijsheid kun je laten rusten op drie 
pijlers: 
- gerechtigheid, met het oog op de ander en niet 
uit eigenbelang 
- geloof 
- vertrouwen op God 
Op deze manier levend kun leven onder de 
zegen van de Allerhoogste 
 
Er volgen drie quizvragen:  
- wijsheidsliteratuur, aan welke Bijbelboeken 
denk je dan? 
- noem een spreuk uit het boek Spreuken 
- waarover gaat het laatste hoofdstuk van 
Spreuken? 
 

Songen kyrie en gloria 
Liet 110 – Lieten fan leauwe en langstme, út de 
Krúspuntbondel - 
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(meldij: Zolang wij ademhalen schept Gij in ons 
de kracht) 
`O God fan alle folken, fan alle taal en lân, brek 
machtich troch de wolken en kom mei sterke 
hân` 
 

Dienst van de schriften 
 
‘Op een stem van ver 
gehoord’ (Reislied): 1,5 
– Michaël Steehouder, 
oersetting Cor Waringa 
 

Gezongen gebed bij de opening van het 

woord: Lied 313: 1 en 2: `Een rijke schat van 
wijsheid schonk God ons in zijn woord` 
 
Schriftlezing: 
V: In den beginne was het Woord 
A: En het woord was bij God 
    En het woord was God 
 
V: lezing van Spreuken 31: 10-31 
 
V: Om het Woord van God in de schriften 
    Om het Woord van God in ons midden 
    Om het Woord van God in ons hart 
A: Danken wij God 
 
Wij zingen: `Uw woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad` 
(Eerst éénstemmig, dan in canon) 

 
Preek 
Yn `e preek in petear tusken de frou fan doe, út 
Spreuken, en de frou fan no. Der sitte ieuwen 

tusken harren libben mar eins 
makket dat neat út. Sy hawwe it 
oer de hichten en djipten fan 
harren libben; oer idealen; oer 
bliid wêzen, al as net; oer 
prestaasjes leverje; perfeksje 
neistribje en oer hoe`t sy it 
sintrum fan harren bestean 
wêze moatte. Oer hoe`t sy mei 
oare minsken libje moatte en 
omgean kinne mei de grutte 
fragen fan it bestean, oer libben 

en leafde, dea, goed en kwea. Oer harren taak 
en ropping. 

De frou fan doe sprekt de frou fan no wize 
wurden ta:  
`Fanôf it begjin wie wiisheid by God. Wat dat 
geheim is moatsto sels fine, yn alle 
libbensdagen, tichteby. Dy net oanprate litte 
watsto wêze moatst troch wa`t macht oer dy 
útoefenje wolle. Net libje nei alle ideaalbylden 
dy`t dy foarhâlden wurde want do bist safolle 
mear as dat. Sykje de stilte yn dysels en de djipte 
yn dyn siel. Dan hat wiisheid de kâns en romte 
om oan dy te ferskinen. Sjoch nei dyn 
meiminsken, lit dy helpe en sjoch wa asto helpe 
kinst. Besykje net ôf te brekken mar te plantsjen 
want dêr kinne goede fruchten fan komme. En lit 
leafde yn alles dyn kompas wurde. Sjoch wersto 
sa wiis mei bist en mei wa en sis dat ek ris. 
Besykje wize wurden te sizzen, dysto fynst 
ûnderweis en lit it ljocht baarne, allerearst de 
Godslampe want do bist bern fan it ljocht. It is it 
begjin fan alle wiisheid. Gean op paad en de 
segen sil oer dy komme` 
De beide froulju winskje inoar ta beslút wiisheid 
en seine ta. 
 

Stilte                          Pianospel  
 

Dienst van de 
gaven en 
gebeden 
De bloemen gaan 
naar Jannie 
Lindeman 
Collectes: 1e: KIA 
Werelddiaconaat – 
India  
2e: Kerkelijk werk 

 

Gebeden  
 
Songen noeging 

De tafel mei brea en mei wyn – lied 50 - út 
‘Tusken rein en sinne’ 
(meldy: Wij worden genodigd aan tafel te gaan, 
te vieren met brood en met wijn) 
 
`De tafel mei brea en mei wyn stiet wer klear. 
Wy ite en drinke ek mei; by `t feest dat wy fiere 
mei Jezus, ús Hear. Hy wiist ús yn `t libben de 
wei` 
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Het tafelgebed wordt gezongen: 
Lied 403 c –  `Van alle dagen deze morgen` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het `Onze Vader` wordt gebeden 

 

Wij brengen elkaar de vredegroet; 

hierna wordt brood en wijn gedeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Wij zingen het                              

                                          slotlied, Lied 315: 1              

                                          en 2: `Heb dank, o                        

                                         God van alle leven,  

                                         die zijt alleen Uzelf  

bekend` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending en zegen 

Wij beamen de zegen 

met een driemaal 

gezongen `Amen`.  

 

Na de dienst ontmoeten 

wij elkaar onder het 

genot van een kopje 

koffie. 

 
Medewerkers 
Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                     
Organist/pianist: Klaske Deinum 
Ouderling: Elizabeth Mozes 
Diakenen: Hannah Reitsma 
  Jannie Lindeman 

Koster:  Wiebe Brouwer 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Verslag: CBB Foto: ROB 
 


