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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

                               Zondag 19 februari 2023 

                            
Welkom 
 
Op deze laatste zondag van 
Epifanie worden we welkom 
geheten door ouderling van 
dienst Elske Roorda.   

 
Dienst van 
voorbereiding 

Als openingslied zingen we lied 71: 1 en 9: 
“Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 
begeef mij niet, o God” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Houd mijn ogen af van wat leeg is 
A: Laat mij Uw wegen gaan en leven. 
Amen 
 
Als antwoord hierop zingen we lied 71: 13: 
“Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 

Geef dat ik dag aan dag 
Uw troost ervaren mag” 

 
Gebed om 
ontferming 
Ook deze zondag mogen 
we bidden om ontferming 
en daarna zingen lied 969: 
1,2 en 3: 
“In Christus is nog west noch oost 
In Hem noch zuid noch noord” 

 
Dienst van de schriften 
We beantwoorden het gebed bij de opening 
van het woord  met lied 681. 
Het wordt twee keer in het fries gezongen: 
“Kom by ús, o hillige Geast, stek yn ús oan it 
ljocht fan Jo leafde. 
Kom by ús, o hillige Geast, kom by ús o hillige 
Geast”.  

 
Lezing uit het Oude Testament. 

Dit is uit Exodus 22: 
20-26 
Hier wordt gezegd dat 
je vreemdelingen, 
weduwen en wezen 
niet mag uitbuiten of 
onderdrukken. 
 
Hierna volgt lied 1005: 

1,4 en 5: 
“ Zoekend naar licht hier in het duister, 
Zoeken wij U, waarheid en kracht” 

 
Lezing uit het Nieuwe testament. 
Dit wordt in 3 gedeeltes gelezen door lector 
Koosje Reitsma. Het is uit Mattheüs 5: 33-48 
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Daar tussen door 
zingen we lied 
976: 1,2 en 3: 
“Ons heeft de 
Heer met liefde 
neergeschreven, 
Leesbaar voor 
mensen als zijn 
erfenis”  

 
Preek 
Het thema van dit seizoen is: “Aan tafel”. 
We konden ons in de herfst opgeven om met 
elkaar te eten. Zo werden mensen aan elkaar 
gekoppeld om samen te eten en elkaar op een 
andere manier te leren kennen. 
Zo wordt ons deze morgen ook een menu 
voorgeschoteld door Mozes en Jezus. Het 
bestaat uit een amuse, voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht. 
De amuse wordt ons aangeboden door Mozes. 
Wat zit er in? 
1e: Vreemdelingen, weduwen en wezen niet 
uitbuiten. 
2e: De Eeuwige neemt het altijd op voor de 
onderdrukten. Waarom menen wij vaak dat we 
een ander kunnen onderdrukken? We zijn zelf 
slaaf geweest zegt Jezus. 
3e: Als je iemand iets leent, bereken geen 
rente. Wil niet het onderste uit de kan. 
4e: Als je iets van een ander leent, geef het 
terug voor de nacht. De gever kan het zelf 

nodig hebben.   
 
Dan volgt het 
voorgerecht. 
Dit komt uit Mattheüs. 
Ja is ja en nee is nee. 
Ga niet zweren. Als je 
te vertrouwen bent 
hoef je niet te zweren. 

 
Het hoofdgerecht: AVG 
A staat voor aardappelen: Val niet iemand 
direct aan die anders denkt. 
V  staat voor vlees: Er moet recht gedaan 
worden in verhouding met wat je is aangedaan. 
Jezus zegt: Je kunt iets doen wat een ander 
niet verwacht. Dan wordt het niet vergeten en 
kan het iets openbreken. 

G staat voor groenten: Sta open voor iemand die 
je wat vraagt of wil lenen en wijs het niet direct af. 
 
Nagerecht: Liefde voor je vijanden. Jezus heeft 
ons dat voorgeleefd en gebeden voor wie Hem 
vervolgden. Hij koos voor de Liefde die kan 
ontwapenen. God is er voor alle mensen en niet 
alleen voor de mensen waar wij van houden. 
Soms krijgen we in de kerk een “Skop ûnder de 
kont”. Dat schud ons wakker. 
Het gaat om weerloze liefde. Omdat te leren 
mogen we steeds aanschuiven aan de tafel en 
bidden: “Kom bij ons, o 
Heilige Geest”. 
Amen 

 
Stilte en orgelspel 
Na stilte en orgelspel volgt 
de dienst van het delen.   

 
Mededelingen 

 
 
De bloemen gaan 
als groet van de 
gemeente naar 
Karin Voetberg en 
haar partner 
Christine 

 
De 1e collecte is voor de 
diaconie. 
Deze collecte wordt erg 
aanbevolen. Het gaat naar 
Giro 555 voor de slachtoffers 
van de aardbeving in Syrië 
en Turkije 
De 2e collecte is voor 
kerkelijk werk.   

 
Gebeden 
Wilbert en Rima van Zamen zijn uitgezonden 
door Kerk in Actie naar Libanon. Zij voelden de 
beving in Beiroet en schreven een gebed. Dit 
wordt hier vanmorgen ook gebeden.   
Hierin wordt vooral stilgestaan bij de slachtoffers 
van de aardbeving. En er wordt voor de mensen 
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in Oekraïne 
gebeden. Het is 
deze week precies 
een jaar geleden 
dat Rusland 
Oekraïne 
binnenviel. 
 
We sluiten de 

gebeden af met een gezongen Onze vader, lied 
1006.  
Als slotlied zingen we staande lied 974: 1,2 en 
5 op de melodie van Dankt, dankt nu allen God.   
“Maak ons uw liefde God, 
Tot opmaat van het leven” 

Útsjoering en seine 
We mogen weer naar huis gaan met de zegen 
van de Heer. 
Dit beantwoorden 
wij met het 
driemaal 
gezongen Amen.  
 
Onder orgelspel 
verlaten we de 
kerk om de 
nieuwe week 
weer in te gaan. 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Wybe Sierksma 
Ouderling:  Elske Roorda-Posthuma 
Vanuit de diaconie: Nieske Span 
Koster :   Folkert Jongbloed 
Bloemen:  Fokje Tolsma 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Tekst: HMT     Foto’s: ROB 


