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Wirdum Fr e.o. 
Zondag 25 januari 2015     

 
Dienst van de voorbereiding 
Het is een winterse morgen met gladde wegen 
als we samen komen om met elkaar de Maaltijd 

van de Heer  te 
vieren. Dat was 
voor de meesten 
geen reden om 
thuis te blijven. 
Ouderling van 
dienst Corrie 
Brouwer heet ons 
van harte welkom. 
We zingen lied 42 : 
1 en3: “Evenals 
een moede hinde”. 
Na stilte gaat ds. 
Wiebrig de Boer-
Romkema ons voor 

in gebed.  
Ze vertelt dat het 
de week van de 
eenheid was en dat 
het thema daarvan 
was ”dorst” De 
Samaritaanse 
vrouw uit het 

evangelie van Johannes had ook dorst en 
behoefte aan levend water. De Syrische familie 
Wakil wordt welkom geheten. Ze zijn in de 
Algerasingel komen wonen en we hopen dat ze 
zich thuis zullen voelen in onze gemeente. 
We zingen lied 63 : 1: “Mijn God, Gij zijt mijn 
toeverlaat” 
 

Dienst van de schriften 
ds. Wiebrig gaat ons voor in gebed voor de 
nood van de wereld en dit wordt afgewisseld 
met het samen zeggen ”Heer, ontferm U” 
We zingen lied 791 : 1, 2, 3 en 6. “Liefde, 
eenmaal uitgesproken” 

 
De schriftlezing is uit Johannes 4 : 1-30 en van 
39-42. Jezus komt in de Samaritaanse stad 
Sichar en gaat bij de bron zitten, want hij was 
vermoeid. 
 
Overdenking 
Er komt een anonieme vrouw bij de 
bron om water te putten en Jezus 
raakt met haar in gesprek.  Jezus 
vraagt haar: geef mij wat te drinken. 
Waarom komt deze vrouw op het 
heetst van de dag om water? Ze wil 
waarschijnlijk geen andere mensen 
ontmoeten. Soms durf je geen 
andere mensen onder ogen te 
komen. Deze vrouw zoekt niet alleen water maar 
ook grond onder haar voeten. Het is vreemd dat 
Jezus hier in Sichar komt. Joden en Samaritanen 
gingen niet met elkaar om en liepen met een 
boog om elkaar heen. Jezus deed dit bewust. Hij 
houdt zich niet aan begrenzing en ziet andere 
mensen niet als een bedreiging. Als je altijd de 
veilige route kiest weet je niet wat je mist aan 
waardevolle ontmoetingen. Waar laten wij 
kansen liggen als we andere “vreemde” mensen 
niet willen aanspreken en ontmoeten. Wat Jezus 
hier doet is een mooi voorbeeld van pastoraat. 
Zo moeten we allemaal in het leven staan. Blijven 
wij zitten in ons oordeel over een ander? We 
moeten leren elkaar te accepteren en elkaar echt 
te zien. De bron van Jacob wijst naar de 
geloofsgeschiedenis van  Israël.  Is een bron van 
leven. Deze vrouw wordt geheeld omdat ze 
gezien wordt en aanvaard zoals ze is. Ze hoeft 
zich niet te verstoppen. Jezus wees haar op het 
leven gevende water van God. Wie wil neemt dit 
levende water om niet. De vrouw gaat terug naar 
de stad en wil met anderen delen wat zij heeft 
ontvangen. 
 
Na de stilte  luisteren we naar muziek. 
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Dienst van het Delen 
Er waren deze morgen geen bloemen. 
1e Collecte:  catechese en educatie 
2e Collecte:  onderhoud gebouwen 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Ds. Wiebrig begint de gebeden met een gedicht 
van Michel v.d. Plas :”Bij de Bron”. Ze bidt voor 
de fam. Wesselius. De moeder van Wiebren en 
Linda Jongbloed-Wesselius is deze week 
overleden. Ze is bijna 89 jaar geworden. 
 
We zingen hierna Lied 518: 3 en 4: Hoe helder 
staat de morgenster”  

We vieren nu de 
Maaltijd  van de 
Heer volgens 
SOW blz. 247-
250. We zingen 
lied 457: 4 
“Heilig, heilig, 
heilig” Het 
tafelgebed wordt 
gezongen door 

voorganger en 
gemeente. Dit is 
SOW 129 : “Die naar 
menselijke 
gewoonte”   
Ds. spreekt de 
woorden uit bij het 
breken van het brood 
en bij de beker. Met 

elkaar bidden we het 
“Onze Vader” 
waarna we elkaar de 
vredegroet kunnen 
geven. Vervolgens 
zingen we lied 408 e: 
“Lam van God” Ds. 
Wiebrig zingt het 

eerste deel één keer 
en dan met zijn allen 
helemaal.  
Vervolgens wensen 
wij elkaar de vrede 
van Heer.   
 
 
 

We 
worden 
allen 
uitge-
nodigd 
om deel 
te nemen 
aan de 
Maaltijd 
van de Heer. Ondertussen wordt een cd gedraaid 
met Ps. 23 en Ps 31.   

 

 
We bidden het dankgebed van blz. 250 van  
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SOW en zingen daarna lied 23 b : 1, 4 en 5: De 
Heer is mijn herder.” 

 
 
 

 
 

Heenzending en Zegen 
Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer.  
 

 
 
 
 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:     ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderling van dienst:  Corrie Brouwer 
2e ouderling:  Alie Bouma  
Diakenen:  Tjitske Visser, Alie Kalsbeek en 

Hinke Meindersma  
HM 
  

 


