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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Dienst van boete en verzoening 

Zondag  10 februari 2008 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds.Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Martje Meier 
Muziek:  Brassband Wurdum Fr.  

 
De Dienst 
Tekst: Nehemia 2 vers 1-10. 
Nehemia is een balling 
en werk als schenker 
voor de koning. Een 
broer van hem verteld dat 
Jeruzalem in puin ligt en 
dat het heel slecht gaat 
met de mensen die de ballingschap hebben 
overleefd. Vervolgens gaat Nehemia in de 
rouw. Hij belijd zijn zonden en die van de 
mensen, toont berouw en bid tot God om hulp. 
Als hij bij de koning aan het werk is valt het die 
op dat hij treurig kijkt. Vervolgens mag hij 
vertellen wat er loos is. De koning geeft hem 
toestemming om naar Jeruzalem te gaan en 
daar te gaan bouwen. Hij geeft hem daarvoor 
brieven mee zodat hij veilig de reis kan gaan 
maken.  
De preek stiet yn it teken fan boete en 
fersoening. It begjin fan de 40 dagen tiid. Op 
wei nei Peaske. Net in ‘donderpreek’ oer hoe 
min wy binne. Mar foardat wy feestfiere sille wy 
der dochs by stil stean moatte hoe it mei ús 
sels is. Nehemia hearde in min berjocht en 
gong ek earst by himsels sjen. Wat giet der mis, 
doch ik meiminsken te koart, wat kin oars. Dat 
heart te stean oan it begjin fan de 40 dagen tiid. 
Om op nei te begjinnen. Dat jouwt romte om 
fierder te gean 
Derbei is de 40 dagen tiid in tiid fan besinning. 
De predikant daget ús út om dat ek konkreet te  

 
meisjen. Doch eat wêrtroch je neitinke en der bei 
stil steane yn hokker tiid wy libje. Dat kin troch 
festje. En der binnen foarmen foar. Foarbyld: Gjin 
snobberij ite of gjin neigesetsje of gjin alkohol. Of 
nim in tiidstip foar besinning, lêze yn de bibel.  
Mar doch dat net op snein. Want dat is in 
feestdei. En bei in feest heart ek mei mate lekker 
ite en/of en goed glês wyn.  
 

Boete en verzoening 
Gezamenlijk werd ons schuld beleden waarna 
werd gezongen: 
God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 
 
Dernei wie der stilte en koe elts syn persoanlike 
skuld op in briefke skriuwe.  
Dernei giene de diakenen 
foar yn tsjerke stean. It 
briefke koe ynlevere wurde 
en ek it jild foar de kollekte 
koe ó jûn wurden.  
Ûndertusken waard songen: 
Nim my oan sa as ik bin 
wiis my hoe’t ik wêze kin; 
set jo segel op myn hert 
en libj’ yn my.  

 
De 
dûmny fertelde dernei 
dat ús skuld ferjûn 
waard en dat dit 
symbolisearre wurd 
troch de briefkes te 
ferbaarnen. Dit barde 
yn de tsjerke. 
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De kerk, daar zit muziek in…. 
Het favoriete lied van mevrouw v.d. Meer – 
Okkema en Ypie Lindeman wie gezang 392. 
“Blijf mij nabij wanneer het duister daalt”.  
Omdat mevrouw v.d.Meer – Okkema (85 jr) niet 
naar de kerk kon komen las haar dochter Janke 
de motivatie voor. Dit lied had veel troost 
geboden met name ook als frou v.d. Meer in het 
ziekenhuis lag. Dan voelde ze haar Heer heel 
dicht bij. Dit in combinatie met de zorg van haar 
kinderen en de mensen 
om haar heen was dit 
een grote troost.  
Ypie Lindeman vertelt dat 
ze vroeger orgelles 
kreeg. Dit ging haar niet 
snel genoeg en ze zocht liederen op. Dit was 

een hele mooie om 
te spelen. Toen 
haar man Gjalt 
enige jaren geleden 
ernstig ziek in het 
ziekenhuis in 

Groningen lag reed ze in de nacht over de 
Wâldwei naar hem toe. Toen kwam dit lied 
weer in haar gedachten en bood veel troost.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar Arjen Boomsma. 
Het bloemstuk is gemaakt door Lies de Jong.  
Het beeld de 
boete en 
verzoening uit. 
Onderin ligt 
jute en as. Het 
teken van 
rouw. Tulpen 
en anjers zijn 
verwerkt voor 
de inkeer. De 
klimop beeld 
de hoop  en 
verzoening uit. 
De witte bloem 
bovenin verwijst al naar de hoop.. Pasen komt!! 

 
 
Collecte 
1e collecte was voor de diaconie. 
2e collecte was voor de kerk 

Bijzonderheden 
Er werd aangekondigd het huwelijk tussen Bas 
Trommel en Frouwkje Wybrandi. Dit zal plaats 
vinden op 16 februari 2008 te Swichum.  

 
Onder begeleiding van prachtige muziek van de 
brassband verlieten wij de kerk.  


