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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 11 januari 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 
De kinderen zijn naar de zondagschool.  
Janke Riemersma heet ons van harte welkom 
en wenst iedereen, namens de kerkenraad, een 
goede dienst.  
 

In het gebed om 
ontferming wordt 
gevraagd dat we 
niet vluchten voor 
de nood van de 
wereld.  
Dat we niet 
ontkennen wat er 
in de wereld 

gebeurt.  
Dat we niet ontkennen wat er met onze naaste 
gebeurt.  
Dat we niet ontkennen wat er in ons eigen 
leven gebeurt.  
We vragen zingend om ontferming in 
wisselzang met de voorganger.  

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Jona 1. Jona krijgt de opdracht naar 
Nineve te gaan en de mensen te waarschuwen. 
Jona gaat echter de andere kant op. Hij gaat 
per schil richting Tarsis. Een storm steekt op en 
uiteindelijk wordt Jona over boord gegooid. De 
storm luwt. Jona wordt door een vis opgeslokt 
en na 3 dagen en 3 nachten komt hij weer aan 
land. 
2e lezing: Marcus 1 vers 9 – 12. Hierin gaat 
Jezus naar de Jordaan waar hij door Johannes 
wordt gedoopt. Daarbij breekt de hemel open 
daalt een duif neer. Dan klinken de woorden: Jij 
bent mijn geliefde zoon. In jou beleef ik 
vreugde. Daarna gaat Jezus 40 dagen de 
woestijn in.  

 
Preek: 
Dizze tsjinst giet de predikant yn op de 1e lêzing. 
De twadde lêzing komt hy op werom  yn de 
dooptsjinst op 8 february.  
Jona flechtet net samar. Hy flechtet ek foar syn 
geastelik libben. Hjoed hearre wy 2 benade-
ringen.  
1e. It flechtsjen foar de ferantwurdlikheid.  
2e. De relaasje mei syn ropping/bestimming.  
Wat opfalt is dat nergens praat wurd oer werom 
Jona net docht wat him sein is. God hat him 
roppen mar hy giet op in skip. De see op. En de 
see stiet symboal foar it ferdjer, it gefaar.  Hy giet 
sels ûnder yn it skip lizzen te sliepen.  
Fuortkrûpe wilens God him roppen hat. Hy rint 
fuort foar syn ferantwurdlikens. Hjir flechtet hy 
foar himsels.  
Dit is wat oars as Jezus die op it skip is en de 
stoarm opstekt. Jezus stiet foar wat hy seit en 
docht. Dat is in hyl ferskil. 
Jona sleurt ek de minsken yn syn omjouwing 
mei. Mar sels dan is der doch God. Yn it aller 
djipste is der doch wer ljocht.  
En hoe sit dat bei ús?  Wat is jo eigen ropping? 
Lêze jo de Bibel of lêst de Bibel ús?  
Kinne wy elkoar yn de eagen sjen?  
Fuortrinne helpt net want dan komme je by de 
see. 
Sykje de 
eigen 
ropping, 
dyn eigen 
bestean. 
Yn it 
djipste is 
God der 
wol. God 
wol gjin 
ûnheil foar ús.  
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Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie. 
2e Collecte: Kerk.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In het gebed wordt gedankt voor het goede van 
het leven. De vrijheid om keuzes te kunnen en 
mogen maken.  
Gebeden wordt voor de mensen die vluchten, 
vastlopen. Geef ons zin en doel in het leven. 
Laat ons niet weglopen voor de 
verantwoordelijkheid.  
Gebeden word voor Jelmer Vellinga, die bij het 
voetballen een gecompliceerde beenbreuk 
opliep. Maarten Rypkma die gewond is bij het 
schaatsen. Janny Halbertsma die weer thuis is 
en dat ze daar weer beter mag worden. Voor 
mevrouw v.d.Meer – Okkema die afscheid van 
het leven moet nemen. Dat God haar en haar 
kinderen en kleinkinderen die om haar heen 
staan, nabij is.  
 

Bloemen  
De bloemen 
gaan naar 
Jelmer Vellinga. 
 
Het bloemstuk is 
gemaakt door 
Griet Kielstra    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
Diakenen:  Auke Wiersma en Gjalt 

Lindeboom 
Organist:  A.Minnema uit Stiens 
 


