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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 15 februari 2015 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Corry 
Brouwer heet een ieder welkom. 
Als openingslied wordt lied 885  
gezongen “Groot is uw trouw, o 
Heer”.  
Ds. Tjallingii gaat daarna voor in 
gebed. In de preek zal worden 
stilgestaan bij de vraag of wij 
wel in de kerk moeten zijn als 
het om Gods koninkrijk gaat. 

Lied 281: 1,3,5 “Wij 
zoeken hier uw 
aangezicht”. Het 
gebed om vrede 
voor de wereld 
(vandaag in het 
bijzonder voor 
Oekraïne) wordt 
gevolgd door de 
verzen 7,8,10 van 
lied 281. Het kyrie 

eleison uit 
dit lied is 
in deze 
verzen 
geworden 
tot een 
Amen. 
Halleluja! 
 
 

Dienst van het Woord 
Een gebed gaat vooraf aan de bijbellezingen. 
1e lezing: 1 Timoteüs 5: 12-24 (over jonge 
weduwen), gelezen uit de Fryske Bibel. 
Lied 823: 1 “Gij hebt, o Vader van het leven”. 
2e lezing: Matteüs 20: 1-16 (over de landheer 
en de dagloners).   
Lied 823: 2. 

 
Overdenking 
Hoe vaak zijn we wel niet in dit gebouw? Moeten 
we niet daar zijn waar de nood het hoogst is? Ds. 
Tjallingii verhaalt van  kinderen die in de 
kathedraal van Salisbury afscheid namen van de 
koorschool. Ze konden wel zeggen waarom ze 
het zo fijn vonden, maar ook waartoe ze hadden 
gezongen? Om de lofprijzing gaande te houden. 
Vanuit de kerk moet het goede nieuws van God 
in deze wereld worden gehoord. We moeten ook 
de handen uit de mouwen steken. Er is een 
verband tussen de vergadertafel in de kerkelijke 
bijgebouwen en de tafel in de kerk van 
ontvangen en delen. Wij zijn verantwoordelijk 
voor de betekenis van deze tafels. Lees de 
Bergrede, lees de brieven van Paulus. 
In de parabel van de landheer en de wijngaard 
wordt de discussie 
getrokken naar het 
uitgekeerde loon. Maar de 
essentie is dat de landheer 
de dagloners steeds heeft 
gezien en uitgenodigd. 
God brengt de mensen in 
de wijngaard. In de kerk mogen wij Hem 
lofprijzen. Laten wij onze innerlijke vreugde de 
komende 40-dagen-tijd koesteren; dit vieren in de 
kerk, maar ook vandaar uit naar buiten toe. 
Amen. 
Na de 
overdenking 
volgt een korte 
stilte en 
orgelmuziek.   
 

Dienst van 
het Delen 
De bloemen 
gaan naar 
Jaap Peenstra, 
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George Emersonstrjitte. 
Komende zondag is laatste 10-uurs-dienst van 
dit seizoen, tevens eerste zondag van de 40-
dagen-tijd. 
Er zijn twee collectes: 
1e collecte:  zending. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gedankt dat wij hier mochten zijn, dat 
de kerk veerkrachtig blijft, dat God ons heeft 
gevonden. Het gebed wordt besloten met het 
samen uitspreken van het Onze Vader. 
 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is lied 868: 1,4,5 “Lof zij de Heer, de 
almachtige koning der ere”. 

 
Hierna worden we heengezonden met de zegen 
van de Heer, door de gemeente bevestigd met 3x 
Amen. 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Ulbe Tjallingii, Deinum   
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Iepie Lindeboom   
Ouderlingen: Corry Brouwer, Gjalt Lindeboom 
Diakenen: Hinke Meindersma, Tjitske Visser 
Bloemen: Lies de Jong 
SW 


