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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag, 30 mei 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

 
De ouderling van dienst heet ons 
welkom. Ons openingslied is Ps. 
100, de verzen 1 – 3. 
 
Het is vandaag de zondag van de 
Trinitatus: de eenheid van God, 
Zoon en Heilige Geest. Deze horen 

bij elkaar. De teksten en liederen zijn daarop 
uitgezocht. 
 

Kindernevendienst 
Twee zonen 
van Klaske 
Deinum 
vertrekken 
met Sytske 
Visser naar de 
Kinder-
nevendienst. 

 
 

Dienst van het Woord 
De lezingen zijn uit Deut. 6: 4-9, 
Joh. 14: 19-21 en Joh. 15: 11-17 
 
Preek  
“Liefhebben zul je.” Als Jezus zijn leerlingen 
‘vrienden’ noemt, volgt nog zo’n vreemde eis: 
“Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik 
zeg”. Voor ons is dat geen vriendschap, maar 
een verhouding van meerdere - mindere. Voor 
ons is vriendschap een relatie die in vrijheid 
wordt aangegaan. Net als liefde valt die niet af 
te dwingen. 
Liefde is voor ons een zaak van het gevoel, 
emotie. In relaties is liefde vaak van voorbij-
gaande aard, met als gevolg veel scheidingen. 
Daar passen geen woorden bij als “liefhebben 
zul je!” en “ik geef je het gebod om lief te  

 
hebben”. Het blijkt dus dat wij een hele andere 
opvatting van liefde en 
vriendschap hebben dan de 
Bijbel. En toch. Als we de 
Bijbel lezen is liefde  niet 
alleen een zaak van het 
gevoel, het is ook een zaak 
van het hart en de wil. Wij 
spiegelen ons aan de 
woorden van Mozes: 
Liefhebben met heel je hart 
(zeg maar: gevoel), met heel je ziel (zeg maar: je 
verstand) en met al je macht (de wil). Gevoel en 
intuïtie zijn ons kompas geworden waarop 
mensen varen. Blind varen. En het ernstige 
daaraan is: mensen zijn niet alleen geketend 
geraakt aan hun gevoel, we hebben het 
belangrijkste dat ons leven werkelijk richting en 
bestemming kan geven, namelijk de liefde, 
verward met louter gevoel. Niet gevoel, maar 
liefde is het kompas, liefde ontwaart wat werkelijk 
belangrijk voor ons is. Liefde is zoveel meer dan 
gevoel! Johannes heeft het hier over agape. 
Liefde als agape staat dicht bij ontfermen en dat 
is het verlangen in ons dat iets niet verloren gaat. 
Hoe kunnen de woorden van Jezus ons bevrijden 
van slavernij? Volgens ds. Ypma door te 
gehoorzamen aan Mozes en Jezus en trouw te 
zijn. Want dat relativeert het gevoel, steeds weer. 
Waar je vol van bent, wat je gevoel zegt, laat het 
eerst maar eens los. Je 
merkt, hé, ik ben niet 
meer zo in de ban van 
mijn gevoel. Deze liefde 
is het bindweefsel van 
de gemeente. Ze tilt ons 
naar een verbondenheid 
voorbij ons instinct en 
gevoel, ons oordeel en 
beeld van elkaar. Jezus wekt ons daartoe op, 
vuurt ons aan, schenkt het ons. Als wij in die 
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ontfermingvolle liefde zijn is Jezus in ons en in 
ons midden. Dan zullen wij de vruchten plukken 
van die wondere woorden die zo tegen onze 
natuur en cultuur instrijken, maar o zo 
verfrissend kunnen zijn:   
“Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik 
zeg 
En dit is mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben, 
zoals ik jullie heb liefgehad”. 
 

Orgelspel 
Na de verkondiging 
is er kort orgelspel.  
Daarna zingen we 
van Gez. 205 de 
eerste drie verzen: 
“Nu triomfeert de 
Zoon van God, die 
is verrezen uit de 
dood, Halleluha”. 
 
 
 

 

Dienst van het Delen 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: onderhoud gebouwen. 

 
Bloemen  
De bloemen gaat 
als groet van onze 
gemeente naar 
Harry van der 
Meer in Wijtgaard.  
 
Het bloemstuk is 
gemaakt door 
Fokje Talsma. 
 
 
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
  
 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:    ds. S. Ypma uit  
   Scharnegoutum 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:     Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Geartsje van der Meer 
2e ouderling:  Arie Dol 
Diakenen: Wybren Jongbloed en 

Tjitske Visser  
Kindernevendienst: Sytske Visser 

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


