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                             PROTESTANTSE GEMEENTE 

   Wirdum Fr e.o. 
Zondag 06 april 2014 

D ienst van voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Sándor Weerstra heet ons 
allen welkom. Het 
intochtlied is psalm 100 
vers 1 en 3:  “Juich toe 
bazuin en zing”  

Na het votum 

en groet  

zingen we 

psalm 100 

vers: 3 en 4:  

“Treed statig 

binnen door de poort”. En het slot van vers 4:  

“Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw”. 

Gebeden 
Na het stil gebed en gebed van verootmoedi-
ging  schenkt de voorganger aandacht aan het 
liturgisch bloemschikwerk bij deze vijfde zondag 
van de veertigdagentijd. Het thema: 
“Verraderlijke stilte”.          Gedicht:   
 

zomaar 

is het gezegd 

ik niet, 

nee ik niet 

 

toch  

in angst 

in benauwdheid 

kan het anders 

gaan 

dan gedacht 

 

stilte 

daalt 

neer 

 

trouwe God 

dat wij blijven staan 

voor recht en gerechtigheid 

 

We zingen lied 281 vers 1 en 4: “Wij zoeken hier 

uw aangezicht”  

De samenvatting van de wet lezen we uit Marcus 

12 vers: 29-31 en zingen hierna lied 836 vers 1 

en 5: “O Heer die onze Vader zijt,vergeef ons 

onze schuld”. 

Dienst van de schriften 
Als opening zingen we lied 680 vers: 1 en 4 als 
gebed om verlichting met Gods Geest:  
“Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods, daal neder 

waar Gij wordt verwacht” en vers 4: “Wek onze 

geest, opdat Hij hoort”. 

De lezing is Zacharia 13 vers 
1-9. Dat gaat over het land 
dat gereinigd wordt. We 
zingen nu lied 575 vers 1 en 
6: “Jezus, leven van ons 
leven”. 
De 2e lezing is Matteüs 26 vers 31-35 wat gaat 
over;  De verloochening voorzegd. Hierop zingen 
wij uit lied 558 vers 1 en 6: “Jezus, om uw lijden 
groot, om uw leven en uw dood”.  

 

Prediking met als thema “Dood de herder, 

zodat de schapen verdwalen” 
In een dramatisch deel van het verslag van het 
lijdensgebeuren van onze Heer Jezus, citeert 
Jezus van de oudtestamentische profeet 
Zacharia in Matteüs 26 vers 31: “Want er staat 
geschreven: Ik zal de herder doden , en de 
schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven 
worden.”  
Dat staat in de context van de afgoderij van het 
volk in de tijd van de profeet Zacharia. God wil 
Zijn verbond in stand houden. De woorden uit het 
boek Zacharia die Jezus noemt, geven een 
treffende vertolking van het lijdensverhaal  van 
Jezus. Terwijl wij verstrooid zijn, wordt Jezus van 
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God geslagen, gedood.  Alles dat deze dood 
van Jezus niet heeft ondergaan, dat kan niet 
leven, dat kent en heeft geen Pasen.  
Zo zijn wij in geloof en in vast vertrouwen op 
Gods liefde, samen op weg naar het Paasfeest. 
Het feest van Gods overwinning op de dood 
door de opstanding van onze Heer. 
Amen. 

Na de stilte en muziek zingen we lied 556 vers : 

1,2,3,en 4: “Alles wat over ons geslacht 

geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste 

dagen “. 

Mededelingen en dienst van het delen 
De bloemen gaan als groet van 

onze gemeente naar mevr. 

Offringa.   

Met het drukken van ons kerkblad 
zijn drie aanstaande 
huwelijksjubilea in april niet 
afgedrukt en die willen we u niet 
onthouden.  

Goud, diamant en sulver: 
Op 10 april binne Doekle en Ypie v.d. Schaaf-
Hempenius (Marwersterdyk)  50 jier troud. 
Op 27 april binne Jan en Neeltje Hibma- de 
Vries (Palsma Zathe, Piskhoarnedy) 60 jier 
troud. 
Op 28 april binne Germen ten Cate en Carla 
v.d. Graaf (Pastorijsingel) 25 jier troud. 
Dizze trije echtpearen wolle wy fan herte 

lokwinskje mei harren bysûndere jubilea. 

De 1e koll. Binnenlands diakonaat en de 2e 

kerkelijkwerk. 

Gebeden 
Wij staan stil bij de boodschap die Gij ons 
schenkt. Het wil ons niet aan dat de Vader de 
Zoon laat doden, daar werden we stil van. 
En laat ons dan ook stil zijn. 
We sluiten af met het gezamenlijke Ús Heit. 

 
Heenzending en Zegen 
Het slotlied is lied  868 vers 1 ,2 en 4: “Lof zij de 

Heer , de almachtige Koning der ere” 

 

 

 

 

 

 

 

Na de zegen van God 

zingen we het  “Amen, 

amen, amen.” 

Medewerkers 
Voorganger:    ds. P. Beintema Leeuwarden 
Organist:         Albert Minnema 
Ouderlingen:   Sándor Weerstra en Simon Turkstra 
Diakenen:       Tjitske Cnossen en Tjitske Visser 
Koster:            Janny Veenstra 
Bloemen:        Gina Turkstra 
Foto’s:             Minne Hoekstra     

 

 
Na de dienst 
was er tijd voor 
koffie en 
napraten. 
 

 


