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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o. 

Zondag 16 maart 2014 
2e zondag in de 40-dagentijd 

 
Na een week waarin het voorjaar zich 
aankondigde met prachtig weer waait er op 
deze zonovergoten zondagochtend een harde, 
koude wind. Desondanks maken mensen zich 
op om naar de kerk te gaan. Ook de leiding en 
kinderen van de zondagsschool maken hun 
gang naar de eigen ruimte in de Fikarij. Indirect 
met de kerkgangers verbonden.. 
 

Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Carla van der Graaf 
heet gemeenteleden 
en gasten van harte 
welkom. Wij zingen 
ons openingslied, 
Lied 25: 1 en 3:  
`Heer, ik hef mijn hart 

en handen op tot U, beslecht mijn zaak`. Na 
bemoediging, stil gebed en drempelgebed 
zingen wij Lied 538: 1, 2 en 3: `Een mens te zijn 
op aarde in deze wereldtijd, is leven van 
genade buiten de eeuwigheid`.  
Hierna is er aandacht voor het liturgisch 
bloemschikwerk bij deze tweede zondag van de 
veertigdagentijd. Hier wordt een gedicht bij 
gelezen:  
 
fel 
de verontwaardiging 
het Godshuis 
verworden 
tot 
rovershol 
de schreeuw 
om stilte 
dringt door 
 
trouwe God 
dat wij in de stilte  
 
Uw stem  
verstaan 

 
Wij zingen op de melodie van lied 512: `U woont 
niet in een storm, o Heer, maar in een zacht 
geruis. Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: 
De stilte is 
Uw huis`. (3 
verzen) 
 

Dienst van 
het Woord 
Wij bidden het gebed van de zondag 
 
Lezing uit het O.T.: Jeremia 7: 1-11 
 
Wij zingen Lied 187: `Runderen, schapen en 
duiven te koop! Honderden feestvierders lopen te 
hoop. Kopers en verkopers, aanbod en vraag: er 
is veel te doen in de tempel vandaag`. 
  
Evangelielezing: Matteüs 21: 10-17 
 
Wij zingen: Lied 319: 1, 5, 6 en 7: `Alles wat er 
staat geschreven, Heer, doe ons verstaan, want 
uw woorden zijn ons leven, spreek ons aan!`. 
 

Overdenking 
De 40-dagentijd is een tijd van 
bezinning en inkeer – stil worden.. Wij 
houden onze aandacht bij wat 
werkelijk van belang is. Matteüs grijpt 
terug op de profeet Jeremia, de 
roepende in de woestijn, en hiermee confronteert 
hij ons weer met de profetenwoorden. Zo krijgen 
deze woorden opnieuw betekenis als Jezus in de 
tempel staat: `Er staat geschreven: `Mijn huis 
moet een huis van gebed zijn,` maar jullie maken 
er een rovershol van!` Na de 
tempelscène is er rust en is Jezus er 
voor blinden en verlamden. Kinderen 
roepen `Hosanna voor de Zoon van 
David!` Hosanna als overgave, blijheid. 
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Op weg naar Pasen mogen wij 
opnieuw ervaren dat Jezus het 
opneemt voor de zwakkeren in de 
samenleving. Hosanna! Op de 
Zoon van David stellen wij ons 

vertrouwen! Amen. 

 
Stilte en orgelspel 
 

Gedenken 
Tijdens deze dienst gedenken wij 
Trijntje Visser-Gillebaard. Mevr. 
Visser overleed een week 
geleden op zeer hoge leeftijd. De 
afscheidsdienst was afgelopen 
vrijdag. In deze dienst staan wij  

 

als gemeente, samen met haar 
dierbaren, stil bij haar leven. Het lied 
`De minsken fan foarby` wordt gelezen 
en wij zingen Lied 90: 1 en 8: `Gij zijt 
geweest, o Heer, en Gij zult wezen de 
zekerheid van allen die U vrezen`. Een 
lichtje wordt voor haar ontstoken aan 
de paaskaars en in de Kapel gebracht. 

Daar is haar naam bijgeschreven. 
 

Dienst van de gebeden en gaven 
Er zijn vandaag twee bloemstukken. Deze gaan 
vandaag als groet van onze gemeente naar 
Bettie Feenstra en dhr. en mevr. Van der 
Schaaf. 
 
1e collecte: Werelddiaconaat 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 
Wij zingen: Lied 556: 1, 3, 4 en 5: `Alles wat 
over ons geschreven is gaat Gij volbrengen 
deze laatste dagen, alle geboden worden thans 
voldragen, alle beproeving van de wildernis`. 
 

Dankgebeden en voorbeden 
Elke voorbede wordt afgesloten met het refrein 
van Lied 25b:    
 
Wij sluiten de 
gebeden 
gezamenlijk af met het Onze Vader.  

 

 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen 
wij: Lied 981: 1, 2, 
4 en 5: `Zolang er 
mensen zijn op 
aarde`. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij beantwoorden de zegenbede met een 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. G.J. Hoogterp, Leeuwarden 
Organist:  Albert Minnema 
1e ouderling: Carla van der graaf 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Alie Kalsbeek 
   Tjitske Cnossen 
Koster:  Ypie Lindeboom 
Bloemen:  Fokje Tolsma 


