
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

15 maart 2009  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
40 dagentijd 

Zondag 15 maart 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Samen met de kinderen van de zondagschool 
beginnen we de dienst.  
Het kind van de zondag is Jan Reitsma en alles 
staat er klaar voor….  

  

Samen met de 
predikant begint 
hij de dienst.  
 
De leidsters en de 
kinderen van de 
zondagschool 
vertellen wat ze 
vorige week 

gedaan hebben. Ze laten ons het boek zien 
waarin ze de vorige zondag hebben gewerkt.  
Dan komt dominee Wagenaar en pakt in 

reagebol en 
hâld die 
omheech. 
Fansels is de 
fraach wat dat 
no is... Net sa 
makkelik mar 
gelokkich wit 
ien fan de grutte 
minsken is wol. 
It is fansesl foar 
it skjinmeitsjen. 
It himmeljen. 
Spinnewebben 

fuorthelje en rúten waskje. Jezus hat ek 
himmele. Yn de timpel reage hy de 
jildwikselders en keaplju oan de kant! 

 
En der giet it 
yn de 
sneinskoalle 
ek oer. Mei it 
ljocht, de 

Bibel en de reagebol geane de jongelju nei de 
Fikarij...   

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 20: 1-17. De 10 geboden. 
2e lezing:Johannes 3: 13-22. Jezus reist naar de 
tempel voor het Pesach. In plaats van een heilige 
plaats treft hij handelaren en aan . Hij jaagt ze 
eruit met een zweep! Op de vraag of hij kan 
bewijzen dat hij dit mag doen antwoord Jezus dat 
als ze de tempel afbreken hij hem in drie dagen 
weer op zal bouwen. Het bouwen kostte 46 jaren 
en het opbouwen 3 dagen?? 
 
Preek:  
Beste minsken… Wij zijn het niet gewend maar 
Jezus is kwaad! Hij kwam van de bruiloft in  
Kanaän en ging naar de tempel. DE plaats voor 
ootmoed en bezinning.. en hij treft daar een 
winkel met onheilige handel. Het huis van zijn 
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vader is een markt… Hij maakt een zweep en 
‘feecht der yn’.  
Het was niet alleen een religieus centrum maar 
ook het politieke en commerciële centrum. De 
geldwisselaars verkochten tempelgeld en alleen 
de daarvoor gefokte dieren mochten worden 
geofferd. Een georganiseerde zakelijke religie 
met geldklopperij.  
 
Herkennen we het? Wanneer het niet meer om 
mensen gaat…Als het meer om de regels gaat. 
Een grote valkuil bij religie die tot dictatuur kan 
leiden.  
Om dicht bij te blijven… grote rijke kerken waar 
mensen moesten gehoorzamen. 
Nu horen we tot een kleine kerk die geen macht 
heeft. Moeten we vechten voor ons bestaan en 
‘overleven’ als instituut / organisatie.  
Maar waar woonde God? We lezen het in de 
Bijbel; in een wolk, tabernakel, tempels en in 
Jezus, want het woord is vlees geworden 
Niemand heeft ooit God gezien maar je ziet 
hem in Jezus.  
We hebben hier een mooi gebouw maar de 
ontmoeting zit in de mensen.  
 
Ons thema is ‘Onnavolgbaar’. Hoe zou Jezus 
onze situatie beoordelen? Hoe zien wij er uit. 
Bij ‘zie de Kerk’ gaat het niet om het 
instituut/geld/macht maar om het samenkomen 
van mensen die twijfelen/schuld 
belijden/vreugde en rouw delen/ het mysterie 
van God zoeken/ samen hun weg zoeken in het 
navolgen van Jezus.  
Ik zie, ik zie.. een kerk waar het om mensen 
gaat.  
 

40 Dagen tijd.  
Thema: Onnavolgbaar…. 
Het jaarthema is “Kijk de Kerk!!”,  
En hoe kijken wij naar de kerk? Ook deze 
zondag kunnen positieve en negatieve 
voorbeelden worden bevestigd en kan uitleg 
worden gegeven.  
In het midden van het grote paneel hangen 
brillen. Die symboliseren de verschillende 
wijzen waarop je kunt kijken. Zwarte brillen, 
witte brillen maar je kunt ook door een roze bril 
kijken.  

Etsje heeft als negatief punt dat de kerkenraad 
punten aangedragen door de gemeente niet snel 

oppakt. 
Positief zijn 
de 
vrijwilligers 
die met 
plezier hun 
werk doen.  
Teake 
makket mei 
dat at de 
blommen 

nei minsken fan bûten de tsjerke brocht wurde 
dat tot moaie petearen laat.  
Arie hinget de poster op fan in pear jier ferlien. 
Dat giet oer de zondagsrust en jout oan: “Alle 
vestigingen iedere zondag open”… 
Meer mensen volgen… en de volgende zondag 
is er weer een kans.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 

Bloemen 
De bloemen gaan 
naar Frou de Ruiter in 
Akkrum.  
Het bloemstuk is 
gemaakt door  Lies de 
Jong.  
De paarse bril staat 
voor de bezinning. 
De zwarte bril staat voor de negatieve punten 
van de kerk.  
De roze bril staat voor de positieve punten van 
de kerk. Dat we mogen bouwen aan veel roze 
brillen.  
 

Zegen 
Na het slotlied 
worden we 
heengezonden 
met de zegen.  
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Vesper  

In de avond werd de laatste vesper van het 
seizoen gehouden…  Ruim 30 mensen vierden 
en beleefden dit avondgebed…. 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds Wagenaar 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
Organist:  Klaske Deinum.  
Piano bij de Vesper: Rudi Wybrandie.  
 
 
 


