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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  02 maart 2014 

 
Welkom 

Ouderling van dienst 
Sándor Weerstra het 
ons welkom.   
Het openinglied is 
psalm 31: 1,4 en 6:  
"Op U vertrouw ik, 
Heer der heren, Gij die 
mijn sterkte zijt' 

Na de zegen, groet en stil gebed zingen we lied 
305: 1 "Alle eer en alle glorie geldt de luisterijke 
naam". 
 
Gebed 
Wij bidden voor de nood van de wereld, honger, 
pijn, onrecht, verdriet.  Om wille van hen bidden 
wij: “Heer ontferm u over hen”. 
  
Hierna zingen we lied 305: 2 en 3:  "Alle eer en 
alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam". 
  

Dienst van het woord. 
Voor de opening van de bijbel danken we eerst, 
dat we mogen spreken tot  U en bidden we, 
breng ons bij U. 
We lezen nu psalm 77 over : “Is God ons 
vergeten?” 
Daarna zingen we uit psalm 77 de versen 1,4,5 
en 6:  "Roepend om gehoor te vinden". 
 
 

 
We lezen nu uit Joh. 13 vers 14-21 en we zingen 
daarna in het Fries enkele keren S.O.W.134 met 
als slot: "Ik freezje net, Jo ha om us tocht". 
  
Preek 
We ervaren niet altijd de verwevenheid tussen 
geloof en leven. Er is een wisselwerking tussen 
geloven, moeite en verdriet. 
De verzen uit ps 77 gaat over mensen die het 
niet meer zien zitten. Denk ik aan God dan kreun 

ik, zover kan een mens gaan. 
Hebt u weleens een vraag over Gods 
voorzienigheid? Wil je vooruit kijken, zie dan 
ook eens achterom. 
Ik heb de wereld aan U toevertrouwd en ik 
laat niet varen wat mijn hand begonnen is. 
We komen God tegen op de begane grond, 
zoals in dit dorp.   

Paulus zegt; als we wat van God willen weten 
moeten we de bijbel 
lezen. God heeft de 
wereld zo lief dat hij 
zijn enige zoon 
gegeven heeft. 
Temidden van alle 
moeite en verdriet, 
grijpt de naam  van 
Jezus Christus ons 
steeds aan. 
  
Orgelspel en stilte 
We zingen nu lied 512 vers 1, 2, 3 en 4: "O 
Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam 
in t oor ". 
  

Mededelingen en 
kollekten 
De bloemen gaan 
vandaag naar Ingrid 
Andringa. 
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De kollekte van vorige week voor Elske 
Posthuma heeft € 360 opgebracht. 
De 1e kollekte is voor de diakonie en de 2e voor 
het kerkelijkwerk. Na de dienst is er 
gezamenlijk koffiedrinken. 
  

Gebeden 
Wij danken voor wat wij in ons geloof 
ontvangen. Wij bidden voor die verdriet  moeten 
verwerken, voor de vervolgde kerk, voor de 
mensen die lijden onder oorlogsgeweld en 
dreigende oorlog zoals in de Oekraine. 
Laat onrecht en geweld niet het laatste woord 
hebben.  We bidden voor mevr. Visser-
Gillebaard. 
We sluiten de gebeden af door met elkaar het   
Onze Vader  te bidden.  
  

Slotlied en zegen 
Het slotlied is lied 704:  "Dank, dank nu allen 
God met hart en mond en handen".  

 
 
 
 
 

 
 
We gaan naar huis met 
de zegen van God en 
beantwoorden dit met : Amen, amen. amen. 
  
 

Medewerkers 
Voorganger:            Ds A.Bouman Leeuwarden 
Organist:                 Albert Minnema 
Ouderlingen: Sándor Weerstra en Simon Turkstra 
Diakenen: Alie Kalsbeek en Tjitske Cnossen 
Koster:  Janny Veenstra 
Bloemen|: Bep Minnema 
Foto’s:                Minne hoekstra 

  

Na de dienst is er 
tijd voor koffie en 
nog even 
napraten…  


