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                 PROTESTANTSE GEMEENTE 

          Wirdum Fr e.o. 

5e zondag van de 40dagentijd   
Zondag 13 maart  2016 

 
Dienst van de voorbereiding 

Als ouderling van dienst 
heet Alie Bouma ons 
namens de kerkenraad 
welkom.  
Het openingslied is 
psalm 100: 1,2,3  “Juich 
Gode toe, bazuin en 

zing”, gevolgd 
door de 
genadegroet. 
Dan zingen we 
psalm 100: 4. 
Ds. Nicolay-
Bouwer leest 
het gedicht bij 

het bloemstuk van deze 
5e zondag van de 40-
dagentijd “Judica” (doe 
mij recht).   

Schoenen aan 
om met hem op weg te gaan 
die ons voorgaat naar de 
ander 
ons voorgaat naar leven 
spot 
sluit af 
de roep om ontferming 
opent de hemel 
God ontferm U. 
 

Drempelgebed om ontferming. Wij bezingen 
Gods glorie met lied 302a (2x) “God in den 
hoog’ alleen zij eer”. 
Het thema is deze morgen “lot en God”.  

 
Dienst van de schriften 
Gebed om Gods nabijheid.  

 
Als eerste schriftlezing zingen we lied139 :1,2 
“Heer, die mij ziet zoals ik ben”, gevolgd door de 
lezing van Psalm 139: 13 -16, terwijl de organist 
de psalmmelodie speelt. Zingen 
lied 139: 11. 
Het vroegere leven van Paulus 
(als Saulus) lijkt op wat we in 
onze tijd zien. Saulus moest 
opnieuw leren zien, welke weg 
naar echt leven leidt.   
De tweede lezing is Romeinen 8: 14-17 over 
Gods kinderen. Zingen lied 139: 14. 
Preek. 
“Lot en God”. Waarom treft mij 
dit? Waarom is er zoveel lijden? 
In Nepal kennen ze de 
worsteling met deze vragen niet. 
Wij leven nu in de lijdenstijd. De 
kleur paars is een lichaamskleur: 
de kleur op weg naar genezing. Is er een reden 
voor ons lot? Moeten we offeren voor vergeving? 
Jezus zegt: God geeft genade. Maar het maakt 
uit wat je doet. In het verhaal van Jezus en de 
blinde laat Jezus de mensen naar de blinde 
toegaan, naast hem staan. Ds. Nicolay heeft een 
tak meegenomen: de natuur staat op het punt 
van uitlopen. Zo leeft er ook in 
de mensen iets wat zo kan 
opengaan. Als het maar 
geworteld is, gevoed wordt, 
gesnoeid wordt.  
David kwam ook tot inkeer en bracht het bij God. 
Onrecht rechtzetten. Wordt geen slaaf van je lot. 
Saulus ziet opeens hoe Jezus het doet en naast 
de mensen gaat staan. Breng jouw verhalen ook 
bij God. Laat een ander delen in die nabijheid. Je 
ziet anders, je voelt anders, je leeft anders. 
Amen.. 
Na stilte volgt orgelspel: het “Abba, Vader” (lied 
886). 
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Zingen lied 791: 1,2,3,4 “Liefde, eenmaal 
uitgesproken”.  

 
Dienst van het delen 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 
Als groet van de 
gemeente gaan 
de bloemen naar 
fam. Weerstra.   
 
Bij de uitgang 
worden kaarten 
uitgereikt voor 
versturing naar 
gevangenen. 
 
Collecte: 
1e collecte voor het aardbevingsgebied in 
Nepal. 
2e collecte voor het kerkelijk werk. 
Ds. Nicolai geeft een toelichting over de 
bestemming van de 1e collecte. Het gaat hier 
om dorpen waar de grote hulporganisaties niet 
komen. Voor 2000 kinderen is er kleding 
gekocht. In 7 dorpen worden aardbevings-
bestendige scholen gebouwd. Het plan is om in 
nog  3 dorpen scholen te bouwen. De Wilde 
Ganzen vermeerdert de opbrengst. 
 
Het dankgebed wordt zingend begonnen met 
lied 791: 5,6 en afgesloten met het samen 
uitspreken van het Onze Vader. 
 

Slotlied en heenzending 
Het slotlied is lied 416: 1,2,3   
“Ga met God en Hij zal met je zijn”.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
De zegenbede wordt 
afgesloten met een 3x 
gezongen Amen. Dan 
zingen we elkaar 
aankijkend nog toe;  lied 416: 4. 

Medewerkers 
Predikant:      ds. Corry Nicolay-Bouwer, Heerenveen 
Organist:       Albert Minnema 
Koster:          Wiebe Brouwer 
Ouderlingen: Alie Bouma, Truus Sterrenburg 
Diakenen:     Alie Kalsbeek, Nieske Span 
Bloemen:      Fokje Tolsma 

SIW 


