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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
PINKSTEREN 

Zondag 23 mei 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst heet ons 
allemaal van harte welkom en 
wens ons, namens de 
kerkenraad een gezegende 
dienst.  
 
We zingen gezang 242 1,3,6 en 

7.  
“Komt laat ons deze dag met heilig vuur 
bezingen”. 
We worden begroet en de voorganger vertelt 
dat Pinksteren van oorsprong een oogstfeest 
was bij het Joodse volk en er werd herdacht dat 
de Wet werd ontvangen. Het was dus al een 
bijzondere tijd en dan is het Pinksteren…. 
 

De 10 woorden worden 
gelezen. Daarvoor wordt de 
versie van Doede Wiersma 
gebruikt. 

 

Onder begeleiding van Klaske Deinum zingt 
Geartsje van der Meer een Iona lied: 

‘Sy sit as in fûgel...’ 
Wij luisteren ademloos.  
 
Bernetsjinst 
De bern komme nei foaren, krije it ljocht mei en 

geane nei de bernetsjinst. Twa kinne net 
út de bank komme want it doarke wol 
net iepen..  Gjin probleem fansels, dan 
spring je der oer hinne. 
Klaske spilet: “Morning has broken...” 

 

Dienst van de 
schriften 
1e lezing: Exodus 19. 
Het volk is in de 
woestijn vlak bij Sinaï. 
Dan is het vlak 
voordat ze de 
woorden in steen 
krijgen. Op de 3e dag zal de Heer neerdalen op 
de Sinaï. Niemand mag op de berg komen of 
hem aanraken. Doe je dat wel dan ben je dood.  
Op de 3e dag komt er donder en bliksem, de 
aarde dreunt en een ramshoorn klinkt luid, luider. 
Het volk komt het kamp uit en de Sinaï is in rook 
gehuld. De Heer is nedergedaald. Mozes wordt 
naar de top geroepen.  
Wij zingen gezang 243 ‘Toen eenmaal God 
neder kwam” 
2e lezing: Handelingen 2. Hjir wurd ferteld fan de 
Hillige Geast. De discipels binne by elkoar. Dan 
stekt der in rûs, in ferheftige wyn, op. Flammen 
fan fjoer sette sich op de hollen. En dan heart elts 
de mannen praten in de eigen taal. Men is 
fernuvere en sommigen beslagge it mei de gek 
en sizze dat sy te folle wyn op hawwe...  
 
Preek: Gemeente fan Kristus, bêste minsken...  
Het oogstfeest was een groot feest met (te) veel 
wijn en plezier. Het is op de 50ste dag. 
In de 1e lezing zit het volk aan de voet van de 
Sinaï. Ze zijn vrij maar in de woestijn. Hoe moet 
dat nu verder?  
Op een zelfde manier zitten de discipelen in 
Jeruzalem. Hoe moeten ze verder?  
Bij de berg is Mozes degene tussen God en het 
volk als boodschapper. Donder, bliksem en de 
aarde trilt. Mozes mag naar God en spreekt met 
God. Hij krijgt de 10 geboden mee als wetten 
voor onderweg. Als je daarnaar leeft krijg je een 
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goede maatschappij. En die 10 geboden zijn 
nog steeds de basis voor de wetten wereldwijd. 
Vergelijk dit met de discipelen. De Heer ging 
weg en deed een belofte. Hoe moeten ze nu 
verder? 
En ook nu is er weer wind, bliksem, lawaai en 
verwarring. God komt bij hen.  
Nu krijgen geestkracht. Ze krijgen de Geest om 
zich verder op te richten. Nu ontstaat de kerk! 
De Geest geeft vrijheid. 
Dat is tegengesteld aan het wettische van de 
Joodse traditie. Daarbij hou jij je aan de wet en 
dat is voldoende.  
De vrijheid die ze krijgen uit zich in de taal.  
In Jeruzalem waren Joden van over de hele 
wereld. Wat ze gemeenschappelijk hebben is 
de Joodse Godsdienst en de taal. De taal is 
Hebreeuws. Dit is de tale Kanaäns.  
De omstanders zijn verbijsterd nu ze toe 
gesproken worden in de taal waar ze vandaan 
komen. Dit is een fundamenteel punt. Je vertelt 
het evangelie in de taal van de mensen.  
Ieder mag het horen en gebruiken in zijn eigen 
taal. Dat is nog eens diversiteit! 
De Geestkracht maakt dat je vrij mag zijn om 

jezelf te zijn.  
 
Vanaf dit 
moment 
wordt er 
ook 
gesproken 

over de 3 eenheid. God de vader, Jezus de 
zoon en de Heilige Geest.  
De vader is de schepper (je voelt je daar klein 
bij) 
De zoon is er voor ons (is ons voorbeeld en 
dichtbij). 
De Geest komt bij ons (kan in ons komen en 
dan voel en ervaar je…) 
Nu wordt er voor gezorgd dat de discipelen 
veranderen van ‘dummy’s’ naar zelf spreken. 
Ze nemen het over! 

Pinkster is het feest van de 
taligheid, de Heilige Geest die komt 
en van vrijheid. 
Dat de Geest over ons mag komen! 
We luisteren naar muziek van 
Meindert Reitsma en Klaske 
Deinum.  

We zingen met elkaar gez. 212: 1,2,4.  
“Wat zijn de goede vruchten” 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Kerk 
Tijdens de collecte spelen Klaske en Meindert. 
Ze krijgen daarna applaus van de aanwezigen! 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar: Jornt Wagenaar die 

weer terug is uit Afrika.  
  
Het bloemstuk was 
gemaakt 
door: 
Neeltje 
Hellinga.   
 

 
 
 

 
 
 
Heenzending en Zegen 
 

Wij zingen gez. 249: 1 en 3 
“Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge”.  
 

Wij ontvangen de zegen en be-AMEN die. 
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Medewerkers 
Voorganger:  Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst: Martsje Meijers 
Diakenen: Gjalt Lindeboom,  
  Jannie Lindeman 
Zang:  Geartsje van der Meer 
Muzikaal duo Meindert Reitsma 
  Klaske Deinum 
 
Na de dienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is er nog werk voor de (hulp) koster. De 
geluidsopnames moeten nog op de schijf 
worden gebrand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En de dominee…. Die gaat naar de volgende 
klus. 


