
 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

08 maart 2015 

1 

  
 
 
 

 

 

                  

                   PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 8 maart 2015     

Dienst van de voorbereiding 
Op deze derde zondag van de 
veertigdagentijd worden we 
welkom geheten door ouderling 
van dienst Janny Veenstra.   We 
zingen met elkaar lied 25 A: 1 
en 2: Mijn ogen zijn gevestigd” 
Hierna volgt stil gebed en de 
bemoediging: “Ùs helper is de 

Hear dy’t Himel 
en ierde makke 
hat, dy’t ivich 
trou bliuwt, dy’t 
it ljocht is yn de 
nacht”  
 

 

Dienst van de schriften 
Ds. Wiebrig gaat ons voor in het drempel- en 
kyriëgebed wat wordt besloten met het zingen 
van lied 974: 1 en 5: “Maak ons uw liefde, God, 
tot opmaat”. We doen dit op de vertrouwde 
melodie van Dankt, dankt nu allen God 
Het thema van deze zondag is “ontvangende 
handen.” Je ziet dit terugkomen in het 
bloemstuk. Hier wordt een kleine uitleg bij 
gegeven en de volgende tekst wordt 
voorgelezen: 
 
regels ten leven  
door Gods hand gegeven 
fijn goud in overvloed  
 
hoogmoed 
begeerte 
grijpen en graaien 
maken de tempel  
tot een markt 
Jezus handen 
maken ruimte  
voor Gods goud 
God 

leer ons zien  
het goud van uw wet 

 
Als lied bij de schikking 
zingen we 119b:”een lamp 
voor mijn voet is uw woord”  
Ds. Wiebrig doet de 
voorzang waarna de 
gemeente het refrein 
meezingt. 
De eerste lezing is ps. 19: 8-15. De wet van de 
Heer is volmaakt, is levenskracht voor de mens. 
Zingen hierna ps. 19: 3,4 en 5: “Volmaakt is ’s 
Heren wet” 
De tweede lezing is  uit Johannes 2: 13-22. Dit 
gaat over de reiniging van de tempel. Jezus zei: 
”Jullie maken een markt van het huis van mijn 
Vader”.  
We zingen lied 314: 1,2 en 3; “Here Jezus, om 
uw woord” 
 
Overdenking 
Je kunt alles hebben in het leven 
en toch knaagt er iets van 
binnen, je kunt je er blind op 
staren en je verschansen in een 
burcht van bezittingen. Maar dat 
gaat niet. Het leven is in de kern 
onzeker. Het leven heeft te maken met ‘zijn en 
niet met ‘hebben’.  
Het leven is een pelgrimstocht en als je op weg 
bent heb je water en brood nodig. Wat heeft je 
ziel nodi? Soms moet je even een pas op de 
plaats maken en niet denken wat er allemaal 
moet. Zorg voor je eigen ziel. Wat is het goud dat 
jij in je leven ontvangen en gevonden hebt. Dat 
vraagt om zorg en onderhoud. Goud moet 
gedolven worden. Zo moet je ook schatgraven in 
de Bijbel. En dat is niet populair in onze tijd. Het 
woord van de Bijbel is geen fast food, maar slow 
food. Het moet gekauwd en herkauwd worden. 
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Zo kun je rijk worden van binnen. Je ziel leeft er 
van op. 
De Bijbel is geen spoorboekje, maar wil je 
helpen om je pelgrimstocht te maken. De 10 
geboden worden vaak als dwingend en 
verstikkend ervaren, maar het is een 
leidraad voor de keuzes die je moet maken.  
Jezus lichaam als Gods tempel en het huis 
van God is een huis van gebed. Dus maak 
er geen markt van. Het gaat in de kerk niet 
om geld en economie. Organisatie is nodig 
maar moet de boodschap niet 
overvleugelen.  
 
Na de stilte  luisteren we naar muziek. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan vandaag naar mevr. Marga 
Bloem 
1e Collecte:  binnenlands diaconaat 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Ds. Wiebrig gaat ons voor in  gebed, wat we 
steeds beantwoorden met de woorden van lied 
25b:  
“Houd mij in leven, wees Gij mijn redding” 
 Na stil gebed bidden we samen het Ùs Heit” 
 
We zingen met elkaar lied 538: 1 en 4 “een 
mens te zijn op aarde” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Klaas Krol 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Ouderling van dienst:  Janny Veenstra 
2e ouderling:  Elske Roorda 
Diakenen:  Tjitske Visser, Tjitske Cnossen         
HM 


