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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 8 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 niet 
wat ze gaan 
doen maar 
wat ze vorige 
week hebben 
gedaan. Dat 
ging toen over 
de woestijn en 

dat het daar heel eenzaam is. Ze waren tot de 
conclusie gekomen dat ze zelf ook wel eens in 

een eigen 
stil plekje 
willen 
zitten.  
Ze laten 
ons het 
boek zien 
waarin ze 
de vorige 
zondag 
hebben 
gewerkt.  

Daarna gaan ze naar de Fikarij.  

 
 

 

 

 

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: 1 Koningen 19: 9-18. Dit gaat over Elia 
die de bergen in trekt omdat hij het niet goed 
meer ziet zitten. Dan komt God bij hem en vraagt 
wat hij daar doet. Elia legt uit dat hij heel erg zijn 
best doet voor God maar dat de mensen niet 
meer luisteren.  
Dan vraagt God hem naar buiten te gaan. En 
God verschijnt niet in de storm, de aardbeving en 
het vuur. Dan volgt er een heerlijke koelte.  
2e lezing: Markus 9; 2-10. Jezus neemt Petrus, 
Johannes en Jacobus mee de berg op. Toen ze 
hoog waren straalde Jezus en zijn kleed was 
witter dan wit. En ze zien hem met Elia en 
Mozes. Dan komt er een wolk en daaruit klink 
een stem die zegt: “Dit is mijn geliefde zoon, 
luister naar hem!” 
 
We zingen SOW 13: ‘Toen waren er 10 geboden’ 
 
Preek:  
Je kunt stellen dat er op de berg drie toppers 
waren, Jezus, 
Elia en Mozes.  
Jezus had zijn 
discipelen 
meegenomen om 
hoog. Dat heeft 
een bijzondere 
betekenis. 
Immers Israel 
heeft geen hoge 
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bergen. Hoog is hier ook uit te leggen als een 
hogere werkelijkheid.  
Het kleed van Jezus was gloeide heel wit. Een 
wit kleed betekent voltooiing.  
Bijzonder is ook dat Elia en Mozes beide voor 
altijd vermist zijn. Eigenlijk zijn ze geborgen bij 
God.  
De predikant vertelt dat hij uit zijn ervaring weet 
hoe erg het voor mensen is om iemand niet 
terug te vinden. Dat komt toch nog vaak voor bij 
verdronken vissers. Een ramp voor de 
nabestaanden. Dan is het weten dat ze 
geborgen zijn bij God een troost.  
 
Elia was moedeloos. God liet zich wel zien, 
maar niet in de storm, de aardbeving en in vuur. 
Maar in de koele stilte klonk zijn stem. Met de 
nieuwe belofte van God kreeg Elia nieuwe 
moed, ging hij door. 
Stilte en eenzaamheid brengt je terug naar 
jezelf. Wandelen en fietsen geeft je oog voor de 
omgeving.  
 
Petrus weet zich moeilijk een houding te geven. 
Hij stelt voor drie tenten / loofhutten te bouwen. 
Heel praktisch iets doen. Maar dan komt die 
wolk en klinkt de stem die zegt dat dit de 
geliefde zoon is waar ze naar moeten luisteren.  
Dit geeft motivatie. Het confronteert met de 
machten en laat je kwetsbaarheid voelen.  
Ook wij mogen ons door Jezus mee de berg op 
laten nemen en bij terugkeer ons menselijk 
gelaat laten zien.  
 

40 Dagen tijd.  
Thema: Onnavolgbaar…. 
De leden van het Praethuys leggen de 
bedoeling van het project uit. Het jaarthema is 
“Kijk de Kerk!!”,  

En hoe 
kijken 
wij naar 
de 
kerk? 

Gevraagd wordt hierover na te denken en de 
komende twee zondagen symbolen daarvan 

mee te nemen. Positieve en negatieve 
uitdrukkingen.  
Die worden dan opgehangen 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.  
Sandor geeft als negatief beeld een foto van 
onze kerk van vóór de restauratie. De preekstoel 
ver bij de mensen vandaan. De kapel 
dichtgemetseld. Als positief beeld is er een foto 
van de vernieuwde kapel…. 
Gysbert geeft als voorbeeld 
twee muziek stukken. 
Eén van Joan Osborn “If God 
was one of us..”. Een 
prachtig vers.  
Maar ook Genesis met het 
nummer: “Jezus he knows 
me’… Maar dit gaat in op de 
populaire tv dominees die 
oproepen om veel geld te 
geven omdat Jezus je dan 
beter kent….  
Fokje geeft als voorbeeld een foto van een 
gebouw op een luchtmachtbasis in Colorado 
Spings. Een gebouw waar ruimte is voor 
Christenen, Moslims, Boeddhisten, Hindoe’s etc. 
Een voorbeeld van verdraagzaamheid.  
Volgende keer is de gemeente aan de beurt… ik 
zie, ik zie… wat jij niet ziet….  
 

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

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar: Fam.Zwerver uit 
de Valkemastrjitte.  
 Het bloemstuk was 
gemaakt door:  Etsje 
Posthuma. 
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Geboorte 
Er is een kaartje gekomen 
waarin de geboorte wordt 
bekend gemaakt van 
Dennis, zoon van Mark en 
Hennie Holwerda uit de 
Sjoukevan der Kooistrjitte. 
Dennis is geboren op 3 maart 2009.  
 

Zegen 
Na het slotlied worden we heengezonden met 
de zegen.  

 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds Bloemink uit Beetgum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong 
Diakenen: Auke Wiersma en  

Gjalt Lindeboom 
Organist:  Gert Gatsma uit Aldeboarn 

 
 
 
 


