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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag, 20 juni 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

 
De ouderling van dienst heet ons 
welkom. Ons openingslied is Ps. 
150. 
 

Kindernevendienst 
Ter voorbereiding van de 
kindernevendienst verhaalt ds. 
Dijkstra van een gesprek tussen de 

ledematen van Tom. Bijna elk ledemaat vond 
zichzelf het belangrijkste. Het kleine pinkje zei 
niets. Het oog plaatste zichzelf boven alle 
andere. “Want”, zegt het oog: “als ik er niet zou 
zijn konden jullie allemaal niet zien wat je doet”.  
Op een keer kwam er een stofje in het oog. En 
het oog knipperde en traande en zag helemaal 
niets meer. Tot het pinkje met zijn top 
voorzichtig in het oog wreef en zo het stofje 
eruit kreeg. En toen kon het oog weer zien….. 
De moraal: elk mens is even belangrijk. 
Ter afsluiting van dit verhaal zingen we uit 
Sjongend Op Wei lied 74:  

Handen heb je om te geven 
van je eigen overvloed 
en een hart om te vergeven 
wat een ander jou misdoet. 

 
Na deze inleiding vertrekken de kinderen met 
Linda Jongbloed naar de Kinder-nevendienst. 
 

Dienst van het Woord 
De lezing is uit de eerste brief van 
Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 
12, de verzen 12 tot en met 31. 
Boven dit hoofdstuk staat: Vele 
gaven, één Geest. 
 
Preek  
De een zegt tegen de ander: “Ik ben 
belangrijker dan jij. Ik heb jou niet  

nodig, jij mij wel. Zo gaat het gauw eens in de 
samenleving: “Ik ben bestuurder dus ik ben 
belangrijker dan jij.” Of: “Ik heb werk en ben dus 
belangrijker dan jij”. Gaat het zo ook in de kerk? 
“Ik ben dominee, dus………., of: Ik ben ouder 
dan jij, dus….”? 
In de gemeente van Korinthe was gekrakeel 
ontstaan over de vraag, wie nu eigenlijk het 
belangrijkste was. Sommigen vonden zich 
uitmuntender dan de ander omdat zij gaven 
bezaten die de ander niet had. Paulus is daar 
helemaal niet blij mee en vermaant hen daarvoor. 
Hij houdt de gemeente voor dat Jezus op aarde 
is gekomen om duidelijk te maken dat mensen 
anders met elkaar moeten omgaan. Hij heeft zelf 
het voorbeeld gegeven. Paulus zegt dat het 
lichaam één is, alle delen zijn even belangrijk. Ze 
kunnen niet zonder elkaar en moeten 
samenwerken. De gemeente is als een lichaam, 
zonder elkaar zijn we invalide, met elkaar zijn we 
heel. In de kerk zijn we als ledematen blij met de 
ander, we delen elkaars vreugde en verdriet, als 
een eenheid. 

 
Orgelspel 
Na de verkondiging zingen we van 
Gez. 473 de verzen 1,2,3,9 en 10: 
Neem mijn leven, laat het Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer.  
 
Jullie zijn mijn handen 
Ds. Dijkstra vertelt over een klein 
plaatsje in Bretagne. De oorlog had 
diepe sporen nagelaten, er was veel vernield. 
Amerikaanse soldaten hielpen met het opruimen. 
Onder het puin van het oude kerkje kwam het 
oude houten kruisbeeld te voorschijn. Het was 
nog redelijk intact, alleen de handen ontbraken. 
Een soldaat schreef met grote letters op het 
kruis: “Jullie zijn mijn handen”.  
Als je vandaag dat kerkje bezoekt, staat dat kruis 
nog altijd vóór in de kerk. En als je goed ziet kun 
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je - weliswaar vaag - nog die woorden 
herkennen: “Jullie zijn mijn handen”. 
 

Dienst van het Delen 
1e collecte: zending, project CESE ter 
bestrijding van de armoede in Brazilië. 
2e collecte: kerk. 

 
Bloemen  
De bloemen gaat als groet 
van onze gemeente naar 
Klaas Bakker aan de Jacob 
Algrasingel.  
 
Het bloemstuk is gemaakt 
door Gryt Tolsma. 
 
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
  
 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:    ds. P. Dijkstra uit Grou 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:     Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Sake Mink 
2e ouderling:  Anne de Haan 
Diakenen: Gjalt Lindeboom en 

Tjitske Visser  
Kindernevendienst: Linda Jongbloed. 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 


