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            PROTESTANTSE GEMEENTE 

    Wirdum Fr e.o. 
Zondag 14 februari 2016 

1e zondag van de veertigdagentijd 
 
Dienst van de voorbereiding 
Deze zondag werden we welkom geheten door 

onze jongste 
ambtsdrager Elske 
Posthuma. Daarna 
zette lied 91 (1 en 2) 
de toon voor de dienst: 
‘Heil hem wien God 
een plaats bereidt’. 
 

Ds. De 
Boer-
Romkema 
leidt de 
dienst in 
door ons 
te 
herinneren 
aan 
‘Aswoens-
dag’, het 
begin van 

de veertigdagentijd naar Pasen. Onze RK 
zusters en broeders hebben hun askruis* 
onvangen. Wij zijn deze veertig dagen 
ingegaan met het thema: ‘Ik ga en zet een stap 
naar de ander’. 

 
Het 
liturgisch 
bloemstuk, 
dat dit keer 
ontzettend 
mooi is 
vormge-
geven,  
staat hier 
o.a.  

 
 

 
symbool voor. De tulpen en de babyslofjes zijn 
wit. Kleur van Gods licht, nieuw begin en 
zuiverheid.  
 
Zingen en lezen 
We zingen, zeer passend, het lied ‘God roept de 
mens op weg te gaan’ (lied 542). 
De lezing die er op volgt is daarbij richting 
gevend namelijk de tien woorden uit Deuteronium 
5: 6-12. In Ghana noemt men dit de tien 
liefdeswoorden. We antwoorden met lied 316: 
‘Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is 
niet te diep’. 
Daarop lezen we uit Lucas 22: 39-46 het verhaal 
van Jezus in de tuin met olijvenbomen die bidt tot 
God dat beroemde en vaak dubbelzinnig 
uitgelegde gebed: ‘Heer laat deze beker aan mij 
voorbij gaan’ maar ook ‘Wat U wilt gebeurt’. 
Ondertussen zijn op een steenworp afstand de 
leerlingen ‘van verdriet’ in slaap gevallen. 
Wanneer Jezus weer bij hen komt zegt hij: ‘Kom 
overeind en bid dat je niet in gevaar van zonden 
zult raken’.  
 
Liturgisch bloemschikwerk 
Schoenen aan 
om met hem op weg 
te gaan 
die ons voorgaat 
naar de ander 
ons voorgaat 
naar leven 
zijn weg van liefde 
blijkt zwaar 
biddend zoeken 
naar kracht 
waar andere slapen 
God 
blijf waken 
wees houvast 
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Overdenking 
Jezus toonde zich vlak voor zijn dood zo 
menselijk. Hij had angst voor wat hem te 
wachten stond. Zo erg dat hij bloed zweette. 
Ook wij kennen angst. Het gaat er om dat angst 
niet het laatste woord heeft maar liefde. Angst 
is vaak wel ons eerste reactie. Maar mensen 
kunnen steeds opnieuw ‘invoegen’ met een 
meer liefdevolle benadering. Als bemoediging 
las onze predikant een voor haar dierbaar 
reisgedicht: ‘Als God, mijn God, maar voor mij 
is, wie is er dan mij tegen?’ ** 
 
Bloemen, mededelingen, collecte 
De bloemen gaan deze week naar mevrouw 
Zandberg. 

 
We herdenken 
mevrouw G. 
Jongbloed – 
Hoekstra die 
afgelopen week 
is overleden. Zij 
is begraven 
naast de kerk.  
 

 
Heenzending en Zegen 
We sluiten af met het zingen van het 
veertigdagen lied 536. Dit lied eindigt met de 
woorden: ‘Ons is een loflied in de mond 
gegeven, sinds Gij de weg van ’t offer zijt 
gegaan’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna worden 
wij 
heengezonden 
met de Zegen 
van de Heer.  
 
 
 
* Askruis: Symbool voor: Uit stof zijn wij geboren en tot stof 
zullen wij wederkeren. As staat ook symbool voor het 
achter je laten van de zonden van het voorbije jaar en de 
mogelijk weer opnieuw te beginnen. Het kruis staat voor 
redding wanneer we ons aan Hem overgeven en niet laten 
bepalen door depressie en fatalisme. 
 
** Zie de rest van het gedicht: 
https://jvandermeijden.wordpress.com/2007/11/26/als-god-
mijn-god-maar-voor-mij-is/ 
  
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. W. De Boer-Romkema  
Organist: Albert Minnema  
Koster:   Drees Visser  
Bloemen / liturgisch bloemstuk:  Gina Turkstra 
Ouderling van dienst: Elske Posthuma 
2e ouderling:  Truus Sterrenburg  
Diakenen:  Tjitske Cnossen en Nieske Span 
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