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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 6 maart. 2016       

 
Dienst van de voorbereiding 
Op deze mooie lentedag, komen we samen in 

onze Martinuskerk. Het is 
de 4e zondag van de 
veertigdagentijd. Ook wel 
zondag van Laetare 
genoemd.   Ouderling van 
dienst Janny Veenstra heet 
ons van harte welkom. We 

zingen 
met 
elkaar als 
openings-
lied lied 
100: 1,  2, 
3 en 4: 
“Juich 
Gode toe, 
bazuin en 
zing” .. 

 

Gebeden 
Na votum en groet en stil gebed bidt Ds. de 
Haan het drempelgebed.  

Hierna geeft hij een 
toelichting op de 
bloemschikking. Het 
thema is deze 
veertigdagentijd: ‘Ik zet 
een stap naar de ander’.  

We zingen nu met 
elkaar lied 834 alle 
drie de verzen: 
”Vernieuw Gij mij, o 
eeuwig licht”.  
Na gebed zingen we lied 304. Dit is eigenlijk 
een eigentijdse geloofsbelijdenis: “Zing van de 
Vader die in den beginne”   

 

Dienst van de schriften 
Na het gebed om verlichting  met de Heilige 
Geest volgt de eerste schriftlezing uit Lucas 18: 9 
t/m 14 in het Fries. Dit gaat over de farizeeër en 
de tollenaar wanneer ze beide in de tempel 
komen om te bidden.   
Hierna zingen we lied 723: 1 
en 2 “Waar God de Heer zijn 
schreden zet” 
 
De tweede lezing is uit Math. 
26: 6 t/m 16. Dit gaat over de vrouw die Jezus 
balsemt met dure olie. We zingen lied 558: 1,2,3 
en 4: “Jezus, om uw lijden groot” 
 

Overdenking 
De Farizeeërs worden wel vergeleken met de 
gereformeerden van vroeger. Ze waren recht in 
de leer en doorzetters. Ze hielden zich aan de 
wet. Ze leefden in onmin met de bezetter. In de 
tempel komt deze farizeeër  om God te danken 
voor alle goede dingen die hij uit Gods hand 
ontvangt. Hij is blij dat hij niet is zoals veel 
andere mensen die verkeerde dingen doen. Deze 
farizeeër heeft het erg met zichzelf getroffen en 
voelt zich beter dan een ander. Soms gaat dat 
over in zelfvoldaanheid en zelfoverschatting. 
Maar ieder mens maakt fouten en de buitenkant 
lijkt vaak mooier dan de 
binnenkant.  
Het is mooi als mensen 
authentiek, echt zijn en oog 
hebben voor anderen.  
De tollenaar was iemand uit 
het verkeerde kamp. Hij int de 
belastingen voor de bezetter en dan vaak niet te 
weinig. Als je tollenaar was zat er een luchtje 
aan. Je nam het niet zo nauw. Maar deze 
tollenaar heeft zich vast afgevraagd waar hij mee 
bezig was en wat voor waarde zijn leven had. Hij 
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voelde zich eenzaam en leeg, vol berouw. Hij 
bad het zondaarsgebed:  ‘O, God wees mij 
genadig’. Zoals ook Zacheus berouw kreeg en 
daar ook de consequenties uit trok en zijn leven 
veranderde.  De tollenaar ging in vrede met 
God naar huis. Maar de farizeeër niet. 
We zijn soms farizeeër en tollenaar samen in 
ons hart.  
In de tweede lezing diende de vrouw de Heer 

met vreugde. Jezus is er door 
getroffen. De discipelen vinden 
het verspilling. Het had beter 
aan de armen kunnen worden 
besteed.  
Maar Jezus zegt: ‘Armen zullen 

er altijd zijn, ik ben hier maar even. ‘ 
Als er iets is te vieren, vooral doen. Het gaat 
uiteindelijk om de lofprijzing van God en daar is 
deze daad een voorbeeld van. Er is soms moed 
voor nodig, maar het is goed Jezus te eren, ook 
als anderen het er niet mee eens zijn. 
 
Na een korte stilte memoreerde ds. De Haan 
aan het overlijden van ds. Henk Vreekamp uit 
Epe. Hij werd afgelopen maandag in zijn 
woonplaats aangereden en stierf. 
 
We zingen lied 574: 1,2 en 3 “Glorie zij U 
Christus, U leed onze nood” 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan 
naar Wiebe Hoekstra 
Swichumerdyk.   
 
1e Collecte:  
40dagentijdcollecte 
2e Collecte:  kerkelijk 
werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
We sluiten de gebeden af met Us Heit 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 416: 1,2,3  en 4, “Ga 
met God en Hij zal met je zijn” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Hierna worden 
we heenge-
zonden met de 
Zegen van de 
Heer.  

We antwoorden daarop met lied 425”: ”Vervuld 
van uw zegen” 
 
 
 

Na de dienst is er 
tijd voor koffie en  
napraten. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  J.L. de Haan St. Annaparochie 
Organist:  Klaske Deinum  
Koster:   Folkert Jongbloed  
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra  
2e ouderling:  Elske Roorda  
Diakenen:   Tjitske Cnossen, Jannie 

Pimmelaar. 
HM 
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