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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 22 maart 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Samen met de kinderen van de zondagschool 
beginnen we de dienst.  
Het kind van de zondag is Folkert Vellinga. 
Samen met de predikant begint hij de dienst.  
 
De leidsters en de kinderen van de 
zondagschool vertellen kort over wat ze vorige 
week tijdens zondagschool hebben gemaakt. 
Ze laten ons het boek zien waarin ze de vorige 
zondag hebben gewerkt.  
Ds. vertelt over wat er vandaag speelt. 
Hij weet dat er een pater is die naar de bakker 
gaat en vraagt of er nog brood over is. Hij 
brengt dit naar de mensen die het nodig 
hebben, hij hangt het aan hun deur. 
Folkert gaat kijken of er soms ook iets aan de 
deur van de kerk hangt. Hij komt terug met een 
tas met brood. De kinderen krijgen dit mee naar 
de zondagschool, als je deelt is er altijd 
genoeg. Daarna gaan ze naar de Fikarij.  
 
Hierna zingen we het projectlied: ‘het geheim 
van Pasen’. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: 2 Kon.4 : 38-44 
We zingen: gez. 14, 
de heer is mijn 
herder. 
2e lezing: Joh.6: 4-15 
We zingen : gez. 
57a, zeven is 
voldoende. 
 
Preek:  
In koningen gaat het over een groep profeet 
leerlingen rond Elisa, die het eten bereiden,  
 

 
maar dit smaakt niet en ze roepen: ‘de dood zit in 
de pot’. 
Ook de kerk geeft aan de mensen eten, 
geestelijk eten, maar hoeveel is dit? 
 
Vaak zijn er de regels, wat doet de kerk ermee? 
Ds. Wagenaar noemt een aantal voorbeelden: 
-in Italië het leed rondom een jonge vrouw die al 
17 jaar in coma lag en nadat haar vader om 
euthanasie had gevraagd,kwam de kerk in 
opstand. Aan de pijn van de vader wordt geen 
aandacht aan besteed. 
-Het meisje van 9 jaar welke zwanger was 
geworden van haar stiefvader, abortus was uit 
den boze volgens de kerk, verkrachting woog 
minder zwaar dan moord. 
- Williams, antisemitisch (ex) bisschop, ontkent 
de joden vervolging. 
-de Paus, die tegen gebruik van condooms is en 
dit noemt tijdens zijn bezoek aan Afrika. 
 
Wij zijn bezig met ‘kijk de kerk’. 
Dan zijn deze voorbeelden niet mooi om te 
horen. De kerk lijkt niet te kiezen voor de 
menselijke kant, er is geen barmhartigheid 
zichtbaar. We hebben behoefte aan verhalen van 
Gods genade, van Gods liefde, dat er hulp en 
steun is in tijd van nood. In de voorbeelden die 
genoemd zijn, laten sommige  kerken  dit juist 
achterwege. 
Maar Jezus staat dicht bij de mensen. Jezus 
deelt met de mensen. Als we delen heeft 
iedereen genoeg en is er nooit te weinig. 
Wij mogen onze hand ophouden om bij Jezus te 
mogen vragen, te groeien. We mogen leven                   
van zijn woorden en is er geen ‘dood in de pot’. 
Hij is het levende brood. 
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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 op worden gehangen en er mag 
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.  
 

 

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

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar: Mw.Bakker,  
Th. Beekhuisstrjitte.  
Het bloemstuk was 
gemaakt door:   
Griet Talsma 
 
 

Zegen 
Na het slotlied worden we heengezonden met de 
zegen.  

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds Wagenaar 
Koster:       Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Coosje Reitsma 
Diakenen:  Jannie Lindeman,  

     Hinke Meindersma  
Organist:  Klaske Deinum 
Foto’s:   Minne Hoekstra 
Er werden opnames gemaakt van de dienst voor 
radio Mercurius.   
 
 


