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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 1 maart 2015 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling 
van dienst 
Janny 
Veenstra 
heet een 
goed 
gevulde 

kerk met mensen welkom. 
In het bijzonder 
‘oudpredikant’  Hinne 
Wagenaar, inmiddels een 
paar jaar predikant in 
Jorwert en daar volop 
bezig met het bloeiende 
Nijkleaster.   
Hijvindt het bijzonder 
aangenaam weer even in 
zijn oude gemeente te zijn.   
 

 
We zingen 
staande 
lied: 283: 1 
en 2.   
 
Na de 
bemoe-
diging is het 
stil gebed 

en drempelgebed met aansluitend lied 283: 4 
en 5. 

 
Klaaske de Boer geeft uitleg bij het 
liturgisch bloemschikken. Vandaag is 
het de tweede zondag van de 
veertigdagentijd.  
We zien handen die beschermen wat 
kostbaar en teer is. De Psalmdichter  

 
ervaart zo Gods handen, 
de leerlingen  
op de berg willen met 
hun handen de ervaring 
van intens geluk 
beschermen en 
vasthouden. 
 
We zingen lied 834, een 
lied over vernieuwing en bescherming. 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing Jesaja 58: 1 – 7 leest 
Linda Jongbloed uit de Bijbel in de 
gewone taal. 
 
Daarna wordt Lied 537: 1, 2 door ds. 

Wagenaar gesproken met op de 
achtergrond orgelmuziek. 
 
De 2e lezing Marcus  9: 2-10 leest 
Elizabeth Mozes.   
 
Overdenking 
De fraach dy’t dûmny ús stelt is: hoe riede wy ús 
ta op it peaskefeest? Want hoe mear at je je 
tariede, hoe mear djipte. Bin wy oan it fêsten 
troch ússels saken te ûnthâlden: 
gjin fleisch, gjin kofje, gjin 
alkohol,  gjin tv sjen, neat keapje 
allinne it heechnedige? Even de 
sleur trochbrekke dat twingt je 
om op’e nij te tinken.  
Soberder libje wolle om te sjen wat der werklik ta 
docht, komt it materiele op it earste of op it 
twadde plak? Dysels twinge ta in djippere laach. 
Doe’t dûmny yn Afrika wenne makke hy it mei dat 
in studint foar langere tiid yn it oerwoud ferdwûn 
om’t er sa fêst siet, en dêr krekt sa lang bleaun 
oant er helderheid en dúdlikheid krigen hie. Hy 
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koe op dy manier ticht by God komme en oan 
him  freegje wat moat ik dwaan? Pas as er de 
oplossing fûn hie, kaam er wer werom. 

 
It is goed om mei it geastlik 
libben dwaande te wezen. 
Dêrnei  moatte wy wol sjen 
hoe’t wy it ynfolling jouwe 
oan de maatskippij. Dit giet 
net sûnder inoar. 
Jezus besint him op de 

berch en komt yn it folle ljocht te stean. Dêrnei 
giet er fuort de berch wer del, nei ûnderen dêr’t 
it libben libbe wurdt. De berch op foar de 
ynnerlike wrald mar dan de berch wer ôf. Dat 
heart fundaminteel byinoar.  
 
Wy kinne ús tariede mei of sûnder fêsten, it 
makket neat út as wy mar de foarm fine dy’t by 
ús past. Dumny winsket ús in goede tarieding 
op peaske. 
 

Na een stilte, zingen we lied 540 
met aansluitend de 
mededelingen. Gysbert licht 
namens de zendingsmissionaire 
commissie de collecte toe. Het 
betreft een projekt waarbij 80 
dominees getraind worden om 
in eenvoudige taal het 

bijbelverhaal aan gastarbeiders te vertellen. Het 
bijpassend 
filmpje wordt 
helaas niets, 
want de 
apparatuur laat 
het afweten.  

 
 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  kerk in actie 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met het  zingen 
van:  “God fan fier en hein ús heit”.  
 
 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 421 Vrede voor jou. 
 
Hierna 
worden we 
heenge-
zonden met 
de Zegen 
van de Heer.  
 
 
 

Na de dienst stond de koffie klaar en was er tijd 
om na te praten over de dienst.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. H. Wagenaar, Jorwert  
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Johannes Koornstra  
Ouderling van dienst:  Janny Veenstra 
2e ouderling:  Alie Bouma,  
Diakenen: Hinke Meindersma, Alie Kalsbeek 
M.m.v. ZendingsMissionaire commissie:  

Gysbert  Wassenaar,  
Gerrit Wijnsma  
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