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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  19 januari 2014 

 
Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Sándor Weerstra heet ons 
welkom. 

Het 
openingslied uit 
het nieuwe 
liedboek is 
lied 146a vers 1, 
2 en 7:  "Laat ons 
vrolijk zingen " 
  
Na de groet ,stil 
gebed  en 

drempelgebed zingen we lied 803 vers 2, 3 en 
4 
"Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven in het land Kanaän”. 
  
Daarna volgt het gebed om ontferming. Voor U 
liggen onze harten open. 
We zingen nu het gloria lied 215 vers 1,3,5 en 7 
"Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, die u 
Gods liefde doet verstaan" 
  
Gebed van de zondag 
Laat uw woord weer klinken in ons midden. 
Bemoedig uw gemeente voort te gaan op uw 
weg. 
  

Dienst van 
het Woord 
Na het zingen 
van lied 209  
"Heer Jezus, o 
Gij dageraad, 
wend naar ons 
toe uw licht 
gelaat" lezen we 
Gen.12 vers.1-6.  
Dit gaat over  

 
Abraham die naar Kanaän wordt gestuurd. 
We zingen nu lied 802 vers 1, 2 en 3: "Door de 
wereld gaat een woord"  
De 2e lezing is uit  Hebr. 11 vers 1-3 en 8-13.  Dit 
gaat over voorbeeldig geloof. 
En daarna zingen we lied 802 vers  4, 5 en 6. 
  
Preek 
Soms wordt je op je weg op de proef gesteld 
door een geloofsgetuigenis. 
Op een goed moment moet je 
ook een geloofsgetuigenis 
geven.   
Vanuit het geloof zijn prachtige 
grote kerkgebouwen gebouwd. 
Ook uit status om nog grotere  
en mooiere te bouwen. Maar 
juist ook uit geloof. De bouw 
duurde lang, meer dan een mensenleven. Dan 
bouw je aan iets zonder het eindproduct te 
kunnen zien. Je vertrouwt erop dat het goed 
komt.  Vaak krijgen ouderen vragen over het 
geloof, ook van hun kinderen en kleinkinderen 
Hebr. zegt;  Jezus is sprekend zijn Vader. 
In de eerste eeuw werden ook al mensen voor 
hun geloof vervolgd. Ook nu gebeurd dat nog 
steeds en is er opkomend antisemitisme. 
En toch gaat het geloof verder als onderdeel van 
een groter geheel.  
Je kunt niet alles beredeneren, niet aanwijzen. 
Stilte kan daarbij heel goed zijn. Mensen zijn 
vaak bang voor de stilte… want dan kom je tot 
jezelf. Maar stilte kan ook aangenaam zijn. Tijd 
nemen voor jezelf.  
Geloven is ook opzien naar God en omzien naar 
de ander. Getuige zijn van God is belangrijk. 
Want we mogen geloven; er is een God van oost 
naar west en van noord naar zuid. 
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Stilte en orgelspel 
Hierna zingen we lied 823 "Gij hebt , o Vader 
van het leven, de aarde aan de mens gegeven" 
  

Mededelingen 
De bloemen 
gaan naar 
dhr. T de 
Jong van de 
Brédyk 145. 
 
 
 
 
 
 

De 1e kollecte voor oecumene en de 2e voor 
het kerkelijkwerk. 
  

Gebeden. 
Voor het gebed leest de voorganger verzen 
voor over Abraham in het Fries van Fedde 
Schurer . 
Hy leauwde ek as it sa wat net koe. 
De  voorganger bidt voor mensen die vervolgd 
worden o.a. in de brandhaarden van het 
Midden Oosten. 
En voor mensen die het Woord verbreiden.  
Na stil gebed bidden we gezamenlijk it  Ús Heit. 
  

Slotlied en zegen 
Slotlied is lied 150a "Geprezen zij God ! " 

We gaan naar huis met de zegen van God en 
beantwoorden dit met een gezongen 

Amen, Amen, Amen. 
  
Medewerkers 
Voorganger       dhr.J.L de Haan, St. Annaparochie 
Ouderlingen      Sándor Weerstra en Simon Turkstra 
Diakenen          Tjitske Cnossen en Wiebren Jongbloed 
Organist            Albert Minnema 
Koster               Janny Veenstra 
Bloemen           Neeltje Hellinga 
Foto s               Reinder Bouma 

          
 
 
 


