
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 08 mei 2011  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 8 mei 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst, 
Jelle de Jong, heet de 
aanwezigen welkom, 
in het bijzonder de 
gasten van “overzee”. 
Aanvangslied is 

Psalm 103: 1 en 2 “Zegen mijn ziel,…”, waarna 
ds. Klein Ikkink voorgaat in het drempelgebed. 
Na Psalm 103: 3 volgt het gebed, waarin 
gedankt wordt voor onze vrijheid. Hoe anders is 
het nu in Libië en Syrië. 
Na het zingen van lied 97: 1,2 en 3 uit de 
bundel SoW (“Licht dat ons aanstoot”) wordt 
gebeden om Gods Geest. 

 
Dienst van de schriften 

De lezing is uit 
Johannes 21: 
15-23, waarin 
Jezus Simon 
Petrus 
aanspreekt.  

Aansluitend wordt gezongen Gez. 83: 1,2,5,6 
en 7 (“O Heer, blijf toch niet vragen”). 
Tekst voor de prediking is Johannes 21: 20-22. 
Preek: 
 

 
“Nieuwsgierig” heeft vaak een ongunstige 
bijklank. Het gaat om de houding achter de 
vraag: geen echte belangstelling; 
dingen veroordelen?  
Petrus vraagt Jezus wat er 
gebeurt met de leerling van wie 
Jezus hield. Wellicht wordt hier 
Johannes mee aangeduid. Wil 
Petrus toch weer de “macht” naar zich toehalen? 
Zoals Petrus Jezus drie maal had verloochend, 
zo stelt Jezus hem nu drie maal de vraag “heb je 
mij lief?” Jezus vernedert hiermee Petrus niet, Hij 
verhoogt hem zelfs. Petrus krijgt een belangrijke 
taak. Het volgen van Jezus kan eindigen in de 
marteldood, zoals bij Petrus. 
Als Petrus de andere volgeling ziet, wil hij weten 
hoe het hem zal vergaan. Je vergelijken met 
anderen wijst Jezus onmiddellijk af. Hij brengt 
ons tot de kern: volg mij. Mijn liefde moet je 
gestalte geven. Respecteer de ander; ieder heeft 
zijn eigen taak. Maar dat betekent niet dat je 
niets met de ander te maken hebt! 
Kijk vooruit, niet opzij (jezelf vergelijken met 
anderen) of naar achteren. Laat Johannes aan 
mij over zegt Jezus. Geef de ander de ruimte. 
Volg mij; dit volgen geeft zin en vreugde. Amen. 
 
Na orgelspel volgt Gez. 441:1,2 en 12 (“Komt, 
kinderen, niet dralen”). 
 

Dienst van het 
Delen 
De ouderling van dienst 
meldt dat de bloemen 
van deze morgen gaan 
naar familie Hoogsteen. 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In het dankgebed wordt gedankt voor de 
huwelijksjubilea in onze gemeente. 
Na het stil gebed volgt het gezamenlijk 
uitgesproken Onze Vader.  
 
Na de gebeden wordt uit SoW lied 157: 1,2 en 
3 gezongen (“Ik geloof in God de Vader”). 
 

Heenzending en Zegen 
De heenzending en 
zegen sluiten wij af met 
het driemaal gezongen 
Amen.  
 
 
 

 
Deze zondag 
was onze 
oud 
dorpsgenoot 
Kees 
Beukema uit 
de Verenigde 
Staten in ons 
midden.  
 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. H. Klein Ikkink, Drachten 
Organist:  Albert Minnema 
Kosters::  Jannie Lindeman, Johannes 

Koornstra   
Ouderlingen: Jelle de Jong, Sándor Weerstra 
Diakenen: Alie Kalsbeek, Wieberen 

Jongbloed 
Bloemen: gemaakt door Griet Talsma  
 


