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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 1 februari 2015 

 
Wolkom 

Nettsjinsteande it mistige waar 
is de tsjerke moai folle. Alderling 
fan tsjinst Elske Roorda en de 
gemeenteleden begroetsje 

 elkoar. 
As iepening fan de tsjinst wurdt 

liet 921, 1e 
koeplet 
songen: 
“Waarlijk, dit 
is 
rechtvaardig.“  
 
Bemoediging en groet 

Na de bemoediging en 
groet volgt lied 93: 4: 
De Heer is koning, Hij 
regeert altijd, 
Omgord met macht, 
bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d’aarde, 
houdt haar vast in 
stand. 
Onwrikbaar staat het 

bouwwerk van zijn hand. 
 
Dienst van het Woord 

De 1e schriftlezing is uit Jesaja 58, 
de verzen 1-10 over het vasten en 
de sabbat. 
De 2e schriftlezing komt uit 
Matteüs 4: 1-11, het verhaal van 
Jezus die in de woestijn na veertig 
dagen en veertig nachten door de 
duivel wordt beproefd. 

 

 
Preek 
Het gaat vanmorgen over de 
verleidingen van de duivel, van 
de macht. De geschiedenis leert 
dat, waar de kerk van Christus 
zich verbindt aan wereldse 
machten, ethiek en moraal heel 
vaak het loodje leggen. Het zijn 
sterke schouders die de weelde van macht 
kunnen dragen. De verleiding om er misbruik van 
te maken ligt voortdurend op de loer. De duivel 
komt altijd te voorschijn op een moment van 
zwakte of onrust. Vandaag de dag is er veel 
onrust over moslimextremisme. In die situatie 
hoor je oproepen om hele groepen buitenlanders 
het land uit te sturen. Alsof dat een oplossing van 
het complexe probleem zou zijn. 
 
Na de preek zingen we de verzen 1 en 2 van lied 
755:  

Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in ’s vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

 
Bloemen  
De bloemen gaat als groet van 
onze gemeente naar mevrouw 
Martje Postmus aan de 
Swichumerdyk.   
 
Collecten 
1e collecte: werelddiaconaat; 
2e collecte: kerkelijk werk.. 
 
Gebeden 
De gebeden worden afgesloten 
met het gezamenlijk “Onze 
Vader”. 
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Slotlied en zegen 

Aan het slot zingen we lied 903, de verzen 1,2 
en 6: “Zou ik niet van harte zingen Hem die 
zozeer mij verblijd?.”  
  
 

Wij gaan naar huis met 
de zegen van God.  
 
Kofjedrinken 
Nei ôfrin litte de 
bliuwers har de kofje 
en de cake goed 
smeitsje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:      ds. J. Hiemstra,  Drachten 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderlingen: Elske Roorda en Alie Bouma 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed en Tjitske 

Cnossen  
Bloemen:  Lieuwkje van Lune 
AD 


