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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Zondag 22 november 2009 

 
LES CHANTRES 
Is een koor uit Papendrecht. Ze vieren hun 20 
jarig jubileum en werken mee in deze dienst. 
Ze zingen voor de dienst:  

“When the Holy Ghost shows up” 

 
Welkom 
De ouderling van dienst heet iedereen van 
harte welkom. In het bijzonder de leden van Les 
Chantres.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Na votum en 
groet door de 
predikant zingt 
het koor:        
‘Spirit of the 
living God’ 
We bidden het 
kyriegebed.  

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Marcus 13: 14-27. Daarin wordt 
gesproken over de eindtijd met alle 
verschrikkingen maar dat eindigt met: “… na de 
verschrikkingen, als de zon verduisterd is er 
geen maan is en de sterren zijn gevallen, als de 
hemelse machten vallen… Dan komt HIJ”. 
2e lezing: Openbaring 1: 1-8. Johannes schrijft 
aan 7 gemeenten in Azië. Daarin geeft hij aan 
dat Hij komt te midden van de wolken. Ieder zal 
hem zien. Hij is de Alfa en de Omega. 
Preek: 
God heeft het eerste en het laatste woord. (is 
de Alfa en de Omega). God omvat ons gehele 
bestaan. Maar dit mag ook niet te gemakkelijk 
zijn in de zin van ‘God helpt mij wel’.  
Het is de laatste zondag van het kerkelijke jaar.  
 

 
Johannes krijgt een visioen, een vergezicht. Dit 
te midden van de verdrukking waarin geleefd 
wordt. Een zicht op hoe het zal zijn.  
Hij schrijft dat in een brief aan de gemeentes. Het 
begint met: “Genade en vrede van Hem..” 
Groeten is belangrijk. Dat geeft aan dat je elkaar 
ziet staan. Christus groet ons, hij ziet ons en kent 
ons. Dat staat haaks op de wereld in die dagen. 
Er was veel geweld door het Romeinse Rijk die 
de Christenen vervolgden.  
In die wereld is dit een ander geluid. In het 
visioen is daar Jezus Christus die ons lief heeft. 
Oorlog moet je niet met geweld beantwoorden 
maar wordt gekeerd door de liefde die sterker is 
dan de dood.  
In Marcus lezen we dat in onderdrukking de 
mensenzoon zal komen. Openbaring geeft aan 
wat er zal gebeuren. Nu hebben wij de 
problemen van deze tijd. Klimaat, grieppandemie 
maar ook je eigen leven kan onder druk komen te 
staan. Relaties gaan stuk, je loopbaan is niet 
meer zeker en bij een crisis in je gezondheid? 
Dan kun je vasthouden dat Jezus komt als 
mensenkind. Het komt goed. God laat het einde 

niet los. Hij is de A en de Ω. 
 
Het koor zingt “The Power of Your Love”. 
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Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Zending 
2e Collecte:  Kerk 
 

Bloemen 
De bloemen 
gaan naar: 
Alette en Jeroen 
van der Velde i.v.m.  
een geboorte.  
  
Het bloemstuk is 
gemaakt door: Griet 
Kielstra 
 

 
 

Zegen en heenzending 

We ontvangen de 
zegen en blijven nog 
even genieten van het 
zingen door “Les 
Chantres”.  
Die zingen “Watch and 
see Son of God.  

Ze krijgen een hartelijk 
applaus!! 
 

 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. G. Hoogterp Leeuwarden 
Organist:       Klaske Deinum 
Kosters:        Jannie Lindeman, Wiebe Brouwer, 
                     Johannes Koornstra en anderen.. 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
2e ouderling: Koosje Reitsma 
Diakenen:     Wiebren Jongbloed, Tjitske Visser 
 
Soms moet er even assistentie 
worden verleend in verband met 
de apparatuur…  
 


