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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 26 februari 2017 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Janny 
Veenstra heet ons allen 
welkom. Vanmorgen is 
pastor mw. Adema onze 
voorganger. Het 
openingslied is lied 62: 1 en 
4 “Mijn ziel  is stil tot God 

mijn Heer”.  
Na de 
genadegroet en 
zegenbede 
zingen we van 
dezelfde psalm 
het vijfde vers.   
In het kyriëgebed 
wordt de pijn van 

de wereld en in de levens 
van mensen voorgelegd 
aan God; Heer ontferm U.  
Het glorielied is uit 
Sjongend Op Wei lied 87: 
1 en 2 “Verblijdt u alle 
volken” (tweemaal 
gezongen).   

Vanmorgen gaat het over Jezus woorden dat 
we niet bezorgd hoeven te zijn. Hoe kunnen we 
dan onbezorgd leven? 
 

Dienst van de schriften 
Voorafgaand aan de lezingen bidden we om 
Gods nabijheid. 
Lezing Jesaja 49: 13-18 uit de Fryske Bibel, 
waar de Heer zegt dat Hij onze namen in Zijn 

handpalm heeft gegrift. 
Wij zingen lied 864: 1 en 3 
“Laat ons de Heer 
lofzingen”.   
De tweede lezing is 
Matteüs 6: 24-34, waarin  

 
Jezus woorden staan dat we ons geen zorgen 
over onszelf moeten maken. 
Aansluitend zingen we SOW lied 231: 1,2,3 
“De fûgels yn ‘e loften”. 
 
Overdenking 
Geen zorgen maken is de 
boodschap vandaag. Dit roept wel 
vragen op. Hoe is dit voor de 
mensen in Syrië, voor de mensen 
die naar de Voedselbank gaan? 
We zijn over veel dingen bezorgd. Niet God en 
de Mammon (aardse dingen) tegelijk dienen. 
Liefde, gezondheid, vriendschap staan hoger op 
ons lijstje dan andere aardse dingen; daarvoor 
hebben we de Bijbel niet nodig. Aanbidden van 
de Mammon is angst, geen zekerheid hebben. 
We moeten ons toch druk maken om dingen te 
regelen? Jezus woorden zijn geen gebod om 
achteloos te zijn. Hij wilde zijn discipelen 
vrijmaken van zorgen, niet van werken. Lelies en 
vogels doen wat ze “moeten” doen. Niet 
krampachtig leven, daarvoor moet je wèl in de 
Bijbel zijn. 
In de tijd van 
Jesaja is 
Jeruzalem 
verwoest. God 
vergelijkt zich 
dan met een moeder die haar kind nooit zal 
vergeten. God kijkt verder: Jeruzalem zal worden 
herbouwd.  
Jezus visie: wel druk maken over een leefbare 
samenleving, zonder bezorgdheid die te zwaar is. 
God vergeet je niet: je staat in zijn handpalm 
gegrift. Onze zekerheid ligt in Gods handen. 
Amen. 
 
Na de overdenking volgt een korte stilte en 
orgelspel. 
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Aansluitend  bij de tekst uit Jesaja zingen we 
lied 763: 1-5 “Zij zullen de wereld bewonen”. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar 
Foekje Wolters. 
1e collecte:  diaconie.   
2e collecte:  kerkelijk 
werk. 
Namens de 
zendingscommissie wijst 
Linda Jongbloed ons op 
het zakboekje met voor 
elke dag in de komende 
40-dagentijd een 
bijbeltekst. Dit 
zakboekje wordt 
uitgereikt bij het uitgaan 
van de kerk.   
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Wij danken dat onze naam bij God bekend is. 
Voor iedereen  met zorgen wordt voorbede 
gedaan. Het gebed wordt besloten met het Ús 
Heit. 
 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is SOW lied 188: 1,2,3 “Waar je 
woont op deze wereld”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De zegen van de Heer en de bemoediging wordt 
besloten met het driemaal Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  mw. A.J.P. Adema, Joure  
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Haye de Boer    
Ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen:    Alie Kalsbeek 
  Tjitske Visser 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
 
SIW         


