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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Afsluiting winterseizoen 

Zondag 15 mei 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

We worden welkom 
geheten door de 
ouderling van dienst. 
In deze dienst wordt 
ook afscheid 
genomen van de 
zondagschool door 

Miranda Tawafra en Jonas Wagenaar. 
Openingslied is ps.66:1 en 3 waarna we 
worden begroet.  
 
In het gebed om ontferming wordt gevraagd:  

“Spreek tot ons met Uw woord”. 
We zingen Gez. 465:1 en 5 
 

Dienst van de schriften 
Gebed voor 
opening van de 
schrift. Open onze 
oren voor Uw 
Woord en open 
ons hart dat dode 
letters tot leven 
wordt gemaakt. 
Centraal in deze 

dienst staat: “Naast de Goede Herder is Jezus 
ook de Deur”. 
Lezing Joh.10:1-10 Ik ben de deur naar de 
schapen. 
Wij zingen Gez. 257: “Van U zijn alle dingen..” 
Preek: 
Jezus is de deur tot het leven 
De eerste keer dat de deur genoemd wordt in 
de Bijbel is bij Noach. Zijn vrouw en 
kinderen en alle soorten dieren gingen door de 
deur van de ark en God sloot de deur nadat 
iedereen binnen was. Als God de deur sluit is 
hij verzegeld. Als een scheiding tussen goed en 
kwaad. Noach en de zijnen zijn geborgen.  

 
Wie de schaapskooi via de deur 
naar binnen gaat is geborgen. 
Daar is de herder die hen roept 
bij naam. De herder die de 
schapen ook naar buiten brengt. 
Zijn stem herkennen ze. De dief 
en de rover gaan niet via de deur 
naar binnen.  
De laatste keer dat over een 
deur gesproken wordt in de 
Bijbel is in Openbaring. 
Johannes zag een deur open 
gaan naar de Hemel. Hij ziet een 
visioen en hoort een stem die 
zegt dat Hij zal laten zien wat hier gebeurd.  
God is de toegang naar de schaapskooi, zoals in 
Joh.10 vertolkt word. 
God stond in de deur om de schapen te bekijken. 
Je wordt wel uitgenodigd om de ruimte in te gaan 
en er ook weer uit te gaan, de wereld in. Maar 
soms is dat niet zo gemakkelijk. 
Jezus zegt: Ik ben de levende deur. De opening 
naar de medemens. Hij laat ze niet dwalen naar 
buiten, maar gaat ze voor. Je bent daarbij geen 
nummer maar Hij kent ons.  
Ik ben gekomen, opdat de schapen door Mij de 
weidegrond zullen vinden. Opdat ze zullen leven 
in overvloed. Vanuit Zijn veiligheid gaan wij, als 
mensen, verzekerd de wereld in. 
En wordt het moeilijk dan kan ook ik zeggen: “Ik 
ben ook een schaap van Hem”. 
 

Na de muziek zingen we Gez.14 : 1,2 en 3. “De 
Heer is mijn Herder”. 
 

Afscheid van de 
zondagschool 
Miranda en Jonas gaan naar 
de middelbare school en 
verlaten de zondagschool. Er 
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wordt een gedicht voorgelezen over: Wat is 
Leven. Leven is alles samen doen. 

 
De 
zondagschool 
kinderen en 
mensen uit de 
gemeente 
komen naar 
voren. Ze staan 

in een 
kring en 
gooien 
een bol 
wol naar 

de ander. De draad blijven 
ze vasthouden. Zo wordt een 
netwerk van verbondenheid 
gemaakt en iedereen geeft 
hen een wens mee. We 
hopen dat jullie door de 
draden je verbonden voelt 

met onze 
gemeente 
en God. De 
draden 

symboliseren het 
netwerkt van 
familie, vrienden, 
gemeenteleden 
en God waarop 

je altijd een beroep mag 
doen. 

Van de jeugdouderling krijgen ze een boekje een 
lantaarntje en een hart mee. 
 
De leiding van de zondagschool krijgt elk een 
bloem die met elkaar door een draad verbonden 
zijn. Dit als symbool van onze dank voor hun 
inzet.  

 
We zingen: 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus, licht van wereld, vernieuw ons 

Levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons 
Schijn in mij, schijn door mij. 
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Corrie Brouwer wordt bedankt voor haar 
jarenlange inzet voor de zondagschool. Ze 
wordt ouderling en legt haar zondagschool werk 
nu neer.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 

 
Bloemen 
De bloemen gingen naar 
dhr. Soepboer.  
 Het bloemstuk was 
gemaakt door:  Griet 
Talsma. 
 
 
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Gedankt wordt voor de liefde in de 
geloofsgemeenschap. 
Gebeden wordt om bescherming 
van jonge mensen en vandaag in 
het bijzonder voor Miranda en 
Jonas. 
Voor de jonge mensen die examen 
moeten doen. 
Voor mensen die geen toekomst 
zien. 
Er is gelegenheid voor stil gebed 
en we sluiten af met het Onze 

Vader. 
 

Heenzending en Zegen 
Slotlied is gez.75:13,14 en15 
  
We ontvangen de Zegen die wij beAMEN. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:       Ds. G.J.Hoogterp Leeuwarden 
Organist:            Albert Minnema 
Ouderling van dienst:  Sandor Weerstra 
2 ouderling:        Simon Turkstra 
Jeugdouderling: Geertje v.d. Meer 
Diakenen            Hinke Meindersma en  

              Jannie Lindeman 
Koster:  Wiebe Brouwer. 
 


