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Wirdum Fr e.o. 
Bijbelzondag 

Zondag  25 oktober 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Janny Veenstra heet ons 
van harte welkom. 
We zingen als openingslied Gezang 477: 
“Geest van hierboven, leer ons geloven….” 
 

Dienst van de 
schriften 
1e lezing door Henri Vink 
is uit Deuteronomium 6 
vers 4-9. Dit gaat over hoe 
je het woord van God 
zichtbaar moet blijven 
houden.   
2e lezing door Anneke 
Hoekstra is uit Fillipenzen 
2 vers 5-11. Paulus schrijft 
aan de Fillipenzen dat het 
Jezus de zoon van God is 
waar het om draait. Jezus 
Christus is Here en dat 
moet je voor ogen 
houden.  
Henri en Anneke werken mee aan deze dienst 
waarbij extra aandacht is voor het Nederlands 
Bijbelgenootschap.  
 
Preek: De dominee begint met de stelling:  

“Geloven doe je in de kerk…” 
En hij vervolg met de 
opmerking dat die opmerking 
bijvoorbeeld bij de 
communistische regiems naar 
voren werd gebracht en ook nu 
nog wel opgeld doet. Maar 
geloven doe je ook thuis en in 
je hele leven. 
De NBG heeft de Bijbel 10 
daagse van start laten gaan.  

 
Vandaar dat voor iedereen in de bank een 
placemat klaar ligt met voor de komende 10 
dagen iedere dag een vraag. De predikant neemt 
alvast de 1e met ons door en jawel… vanuit de 
aanwezigen wordt verondersteld dat de 
ommuurde stad Jeruzalem is. Dat antwoord is 
niet juist. Jericho is het goede antwoord.  
 
De predikant vertelt dat onlangs in zijn kerk een 
grote stoel voor in de kerk stond. De vraag was 
of het belangrijkste gemeentelid naar voren wilde 
komen om plaats te nemen. Natuurlijk kwam 
niemand. Vervolgens is het jongste kind 
gevraagd te komen. Hij kon zelf niet op de stoel 
komen en de predikant heeft hem geholpen. 
De kinderen zijn de belangrijkste mensen in de 
kerk. Daar moeten we immers het geloof aan 
doorgeven.  
Dat valt niet mee.. zijn ze jong dan is er de 
kinderbijbel en het bidden voor het eten en het 
slapen gaan. Op de vraag of we dat gebedje nog 
kennen volgt een bijna gezamenlijk: 

“Ik ga slapen ik ben moe, 
sluit mijn beide oogjes toe, 
Here houdt ook deze nacht, 
over mij getrouw de wacht”. 

Later komen de vragen en het niet meer mee 
willen naar de kerk. Het is ‘vet saai’ en ‘je hebt er 
niets aan’…. 
Wat gaat er dan mis?  

Deuteronomium zegt dat je Gods woord steeds in 
gedachten moet houden. Draag het woord op het 
hart. Niet in het hart, dus in jezelf maar op het 
hart. Zichtbaar voor iedereen. En spreek er over 
waar je ook bent.  
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Dat valt helemaal niet mee. Maar hoe zat dat 
vroeger? Was er niet te veel vorm en gewoonte 
en te weinig inhoud? 
Dat betekent dat we het gesprek moeten 
durven aangaan. Zoals de joden een kokertje 
op de deurpost hadden met een Bijbeltekst 
zodat je voortdurend het woord zag.  
Concrete handelingen maken zichtbaar wat het 
geloof voor je betekent. Dat zichtbaar maken 
maakt indruk en laat zien voelen dat het meer is 
dan alleen de vorm.  
Jezus deed dit ook tot aan het kruis. Wij 
geloven samen als kinderen van onze Vader.  
Amen.  
 

Dienst van het Delen 
Henri Vink geeft een toelichting bij de 1e 
collecte. Het thema van de Bijbelzondag is  

“Zorg dat ik weer kan zien” 
Figuurlijk laat de Bijbel je verder en meer ‘zien’! 
De NBG steunt veel projecten die vragen om 
ondersteuning. Als voorbeeld noemt Henri het 
Bijbelvertaalproject in het Enxet, een taal die 
wordt gesproken door een Indianenstam in 
Paraguay. Toen het Nieuwe Testament 
verscheen, betekende dat enorm veel voor 
deze indianen. ‘De regering en de autoriteiten 
van Parauay zijn ons wellicht vergeten, maar 
God vergeet ons niet’, zo was hun reactie.  

Wij krijgen allemaal een placemat mee voor 
thuis. Een ‘verhalenkaravaan’ voor 10 dagen. 
1e Collecte: NBG 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Staande luisteren we naar de geloofsbelijdenis 
waarna we het “Onze Vader’ samen bidden.  

We zingen gez. 291: ‘Nooit kan ’t geloof teveel 
verwachten… ‘ 
 

Zegen 
Na het zingen van het slotlied gezang 281, 
ontvangen we de zegen en be-Amen dat.  
  

 
Bloemen 
De bloemen 
gingen  
naar vrouw 
Visser  
die van de 
Legedyk 
is gaan wonen in  
Weidum.  
 
Het bloemstuk was gemaakt door Neeltsje 
Hettinga.     

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. P.Dijkstra (Grou) 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Lindeman en de fam. 

Koornstra. 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra 
Ouderlling:  Jelle de Jong 
Diakenen: Frieda Wijbrandi en Wiebren 

Jongbloed.  
 
En als vrijwillig koster is het best 
lastig hoe het ook al weer 
werkte met die opname CD…. 
Samen ben je dan sterk.  
 


