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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 19 februari 2017 

 
Op deze regenachtige, zachte zondag in 
februari maken gemeenteleden en gasten hun 
gang naar de kerk om anderen te ontmoeten en 
samen te zijn. Bij binnenkomst wordt ieder door 
warme orgelklanken begroet.  
 

Welkom 
De ouderling van dienst, Alie Bouma, heet 

iedereen van harte 
welkom; ook 
gemeenteleden die de 
dienst later op cd met ons 
mee gaan beleven. 
 
Wij zingen ons openings-

lied, 
Lied 
985: 1 
en 3: 
`Heilig, 
heilig, 
heilig, 
hemel- 
hoog 

verheven boven ons mensen: de naam van 
God de Heer! Heilig, heilig, heilig, Schepper 
van de wereld, mensen beneden zingen U ter 
eer!  ̀ 

 
Na votum en groet 
zijn wij een moment 
stil voor God.   
 
Wij bidden het 
drempelgebed. 
 

Hierna zingen wij Lied 71: 1 en 2: `Heer, laat 

mij schuilen in uw hoede, begeef mij niet, o God, 
maak nimmer mij ten spot. Leid in uw trouw mijn 
weg ten goede, verleen mij uw nabijheid en stel 
mij in de vrijheid.`  
 
Wij bidden het gebed om ontferming, voor de 
nood van de wereld. Een gebed voor mensen die 
verdriet hebben om de duisternis in hun leven, 
voor mensen die geen veilig thuis hebben, voor 
vluchtelingen en ontheemden. 
 
Ons loflied is Lied 146c: 1 en 4: `Alles wat adem 
heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik 
zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel 
geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Dienst van het Woord 
 Wy bidde it gebed om de lieding 
fan de Hillige Geast, fóar de 
iepening fan Gods Wurd, yn it Frysk.   
 
Skriftlêzing út it Alde Testamint: Genesis 1: 9-13, 
mei Jesaja 55 fanôf fers 10, út de Fryske Bibel. 
 
Wy sjonge út Sjongend Op Wei, Liet 231: 1 en 2: 
`De fûgels yn `e loften, dy siedzje net of meane, 
de fûgels yn `e loften, dy fleane, dy fleane, dy 
fleane dêr yn kloften de wide romte yn, de fûgels 
yn `e loften dy libje fan `e wyn.` 
 
Evangelielezing: Lucas 8: 4-15: De gelijkenis van 
de Zaaier. 
 
Wij zingen Lied 764: 1,2,3,4 en 6: `Een zaaier 
ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de 
wind, zo wijd als de winden waaien waar 
niemand een spoor van vindt.` 
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Overdenking 
Het thema van de overdenking is 
`Horen met je hart`. Goed 
luisteren is moeilijk. Vooral 
luisteren naar wat áchter de 
woorden zit. Horen wát iemand 
werkelijk zegt, uit verdriet, uit 
boosheid. Horen met je hart. Zo is 
het ook in het Woord van God; 

het gaat erom wat de letters en woorden de 
ander zeggen. God wijst ons de weg uit liefde 
zodat wij niet op verkeerde paden zullen 
komen. Als wij met liefde naar zijn Woord 
luisteren kan dat ons veranderen. In de tijd van 
Jesaja vroegen de mensen zich af waar God 
was. Jesaja komt in Gods naam dichtbij en 
hierdoor komt God met zijn liefde dichtbij. 
Jesaja gebruikt beelden: distels maken plaats 
voor mirtestruiken; kwaadheid maakt plaats 
voor liefde. Ook in de gelijkenis van Lucas gaat 
het om het horen. God is de zaaier en zaait 
overvloedig en wie luistert hoort het Woord met 
hart en ziel. Aan het eind van de gelijkenis is er 
hoop en uiteindelijk loopt het uit op één 
persoon: Gods Zoon. Hij sterft aan het kruis, 
staat op en draagt veel vrucht. God vraagt ons 
om goede grond te zijn. Dat wij luísteren naar 
onze medemens opdat het woord zó tot ons 
komt. Laten wij daarom luisteren met ons hart. 
Amen.   
 

Stilte en orgelspel 
Wij zingen Lied 765: 1,2,4 en 5: `Gij hebt met 
uw brede gebaren de mensen gestrooid uit uw 
hand en in de seizoenen der jaren volmaakt Gij 
de oogst op uw land.`   
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar 
Binne en Sietske de 
Haan. 
Donderdag a.s. is er 
een UVV/PKN middag: 
`Ite wat de kok skaft`, 

vanaf 16.30 uur in de Fikarij. 
Zoals elke zondag kan ook vanmiddag het 
`Stiltecentrum` in de Kapel van onze kerk 

worden bezocht. Van 16 – 17 uur. 
 
1e collecte: Zending 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, 
voorbeden en bidden in stilte. Wij sluiten de 
gebeden gezamenlijk af met het Onze Vader.  
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 422: `Laat de 
woorden die we hoorden klinken in het hart. Laat 
ze vruchten dragen alle, alle dagen door uw stille 
kracht.` 

De zegenbede 
beantwoorden wij met 
een gezamenlijk 
gezongen Amen. 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Da. Y. Slik, Balk 
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling:  Alie Bouma 
Diakenen:  Tjitske Cnossen, Alie Kalsbeek 

Koster:   Folkert Jongbloed 
Bloemen:  Bep Minnema 
 
CBB 
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