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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
5e Advent 

Zondag, 9 maart 2008 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organiste:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Anne de Haan 

 
De kerk daar zit muziek in… 
Na het gebed waarin we onze schuld en zonde 
belijden wordt het “Heer ontferm u” gezonden 
afwisselend door de predikant en de gemeente.  
Daarna wordt stil gestaan bij onze zegeningen.  
En dat past bij 
het favoriete 
lied van Minne 
en Afke 
Hoekstra. 
Minne vertelt 
dat hij had 
opgeschreven 
waarom dit hun lied was. Afke had het daarna 
gedaan en ze waren het erover eens dat versie 
van Afke de juiste is. Afke vertelt over hoe dit 
vers door hun leven mee is gegaan en nu weer 
boven komt bij het nadenken over het favoriete 
lied. “Tel uw zegeningen, tel ze één voor één” 
wordt door ons gezongen. 
 

De Dienst 
Tekst: Nehemia 7 en 
Johannes 11 vers 1-5 en 
28 en 44.  
De muren van Jeruzalem 
zijn herbouwd en de 
mensen van het volk Israël keren terug naar de 
stad. Nehemia somt op wie en wat er allemaal 
terug komt. Tevens geeft hij aan hoe de stad te 
bewaken. 
Johannes verteld over de Lazarus die wordt 
opgewekt uit de dood.  

 
In de prediking wordt gewezen op Augustinus die 
in de derde eeuw erg belangrijk was voor de 
ontwikkeling van de theologie. Die wijst erop dat 
Jezus drie keer een dode opwekt. Het dochtertje 
van Jairus, de jongeling van Naïn en Lazarus. Hij 
wijst erop dat Jairus net was overleden en nog 
thuis was. De jongeling van Naïn werd al naar 
het graf gebracht. En Lazarus was al 4 dagen 
dood. De terugkeer was steeds vanuit een 
langere tijd die al verstreken was.  
Bij Lazarus blijkt dat Jezus zich ergert aan de 
mensen. Nu het ‘te laat’ is durven mensen zich 
ermee te bemoeien en iets te vinden. Een soort 
moreel ramptoerisme.  
Daarnaast was Jezus verdrietig. Hij huilde.  
Vervolgens neemt hij wel het heft in handen. Hij 
vraagt niet het graf te openen. Hij beveelt het graf 
te openen. Dat doet hij nogmaals als hij erop 
gewezen wordt dat Lazarus al 4 dagen dood is 
en het erg zal stinken. Hij wijst erop dat je 
vertrouwen mag hebben. Dan komt Lazarus naar 
buiten.  
Voor ons allemaal geldt dat als je slechte 
gewoontes hebt, ook al heb je die goed 
weggeborgen, er altijd de weg terug is.  
 

Bloemen 
De bloemen symboliseren: 
“Opkijken naar de Christus 
aan het kruis is een bron van 
nieuw leven. Dood hout, fris 
mos en één witte lely als 
teken van hoop. De 
Mensenzoon die omhoog zal 
worden geheven aan het 
kruis”. 
Joh. 3: 15-16. Zoveel heeft God van de wereld 
gehouden dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft 
geschonken zodat een ieder die in Hem gelooft 
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  
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De bloemen gaan naar Nauta.  
Ze waren verzorgd door Loeky van Lune. 

 
Collecte 
1e collecte is voor zending / vluchtelingen. 
2e collecte voor kerk. 
 

Bijzonderheden 
Ook onze gemeente bouwt symbolisch mee 
met Nehemia en de Israëlieten. Gekleurde 
dozen kunnen gestapeld worden waarbij we 
rekening mogen houden met de kleur van de 
doos.  
Groen is hoop. 
Oranje is durf 
Rood is kracht 
Paars is eerlijkheid 
Blauw is trouw 
Geel is vertrouwen.  
Wit is leven.  
 
Dizze kear bouwe wy 
it gebou ó. Minsken komme nei foaren en jouwe 
de kleur dy bei 
harren past oan de 
boumasters Sandor 
Weerstra en Fokje 
Leistra. It sjocht der 
moai út.  
At wy wer sitte freget 
de dûmny wie de 
ferskate kleuren 
brûkt hawwe. Dan 
docht ek blieken dat 
minsken in de 
ferskillende sneinen 
wikselje fan kleur. 
Dat hear by it libben. 
Wy binnen net altyd 
gelyks en wikselje 
fan stimmingen. 
Lokkich mar..  
De kommende 
palmsnei sil it 
bouwurk wer brûkt wurde en fansels komme de 
bern fan de sneinskoalle yn de tsjinst. Ús wurd 
frege ‘palmtakken’ mei te nimmen... leafst 
kronkelhazelaars.... 
 

Segen en dernei... 
Nei dat wy de segen krige hawwe geane wy op 
hús oan wylst it Klaske op it oargel de melody 
spilet fan ‘Hear bliuw by ús oant de oare kear’.  
Dernei spilet sy: ‘Lang zal ze leven’, want Hinke 
Meindertsma hat hjoed har jierdei..... 
  
 


