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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 5 februari 2017 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Elske Roorda heet 
iedereen welkom. 
Gastpredikant is 
vanmorgen ds. J.G. v.d. 
Boogaard.   
Het openingslied is 

psalm 100: 1-4 
“Juich Gode 
toe, bazuin en  
zing”.  
 
 
Na het 
openingsgebed 

en de 
genadegroet 
wordt de vraag 
gesteld: 
“Waarom zijn 
we hier 
vanmorgen?” 
De dominee 
“moet” hier zijn, 

maar voor de gemeenteleden is het een keuze. 
Niet alleen een gewoonte; iemand roept ons. 
 

Gebeden en dienst van de schriften. 
Na het gebed om een zegen zingen wij lied 
903: 1 en 2 “Zou ik niet van harte zingen”. 
De Bijbel kent regels om ons te helpen verder 
te leven. Bekend zijn de tien woorden uit het 
Oude Testament, maar ook in het Nieuwe 
Testament zijn er regels te vinden. Zoals 
Paulus deze noemt in 1 Timoteüs 6: 7-12a over 
de ware rijkdom. Na lezing van deze regels 
zingen we lied 313: 3 en 4 “Een rijke schat van 
wijsheid”. 

 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest en 
lezing uit het evangelie naar Johannes 5: 1-9, 
genezing in het bad van Betsaïda. Sta op tot een 
nieuw leven! 
Wij zingen lied 800: 1,3 en 4 “Wat zou ik zonder 
U geweest zijn”. 
 
Overdenking 
Als kunstproject is in Londen eens een 
metrostation afgedekt met een glazen bak, waar 
men wel in kon kijken, maar vanbinnen niet kon 
uitkijken. Hierin werd een mens geplaatst, die 
dus niet de mensen zag die allemaal buiten 
waren. Zo kan iemand zich voelen die net 
gehoord heeft dat hij kanker heeft: allemaal 
mensen om je heen, maar je ziet het niet. Zo was 
het in Betsaïda ook, een drukte van alle zieken 
die er waren, maar de lamme zegt toch dat hij 
niemand heeft om hem in het water te helpen. 
Eenzaamheid is er als je onder 
de mensen bent, maar geen 
contact krijgt.   
Dan komt Jezus, die het 
gesprek aangaat met een rare 
vraag: wilt u gezond worden? 
Het  
antwoord is nog gekker: ik heb 
niemand. Honderden mensen om de lamme 
heen, maar ze zien elkaar niet. Het stilstaande 
water: er is geen verwachting meer. Dan klinkt 
Jezus woord “Sta op”, Pasen breekt al door.  
Jezus heeft ook ons geroepen, zijn we daarom 
vanmorgen hier? Door Jezus woorden wordt 
alles in beweging gezet, in je leven, in de 
gemeente. Net als in Betsaïda. Met Jezus verder 
gaan lijkt een waagstuk, maar eenzaam zul je 
nooit meer zijn. Amen. 
 
Na stilte wordt lied 630 (alle verzen) “Sta op!  - 
Een morgen ongedacht” gezongen. 
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Dienst van het Delen 
Mededelingen: de 
bloemen gaan 
vandaag naar familie 
Adema uit 
Leeuwarden. 
 
1e collecte:  diaconie 
(werelddiaconaat). 
2e collecte:  kerkelijk 
werk. 
De eerste collecte 

wordt toegelicht door diaken 
Nieske Span. De opbrengst 
is bestemd voor 
Noordmolukse 
nootmuskaatboeren. Twee 
nootmuskaatraspen  met 
muskaatnoten rouleren in 
de kerk.  

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Dankgebed en voorbeden worden afgesloten 
met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. 
Het slotlied is lied 834 (alle verzen) “Vernieuw 
Gij mij, o eeuwig licht”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heenzending en Zegen 
Ds. v.d. Boogaard refereert 
n.a.v. Arjen Lubachs 
“second” video aan het lied 
van Lee Towers “You’ll never 
walk alone”. Daar komt het in 
de zegen op aan. De 
zegenbede wordt afgesloten 
met het driemaal gezongen 
Amen.   

 
Na de dienst is er 
koffiedrinken in de 
kerk, waar de meeste 
mensen voor blijven 

om elkaar weer 
nader te 
ontmoeten.   
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. J.G. v.d. Boogaard, Hallum 
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Gerrit de Vries  
Bloemen: Gina Turkstra 
Ouderling:  Elske Roorda  
Diakenen:            Tjitske Cnossen, Nieske Span 
 
SIW  


