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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zending zondag 

Zondag 06 maart 2011 

Dienst van de voorbereiding 
De âderling fan tsjinst hjit 
ús fan herte wolkom.  
Wy sjonge psalm 78 fers 1.  
“Mijn volk ik ga geheimen 
open leggen”.  
 
Na de groet bidden we 

voor de nood van de wereld. Dit sluiten we af 
met de wisselzang met de voorganger waarin 
wij vragen: 

“Heer ontferm U over ons” 
Wij vragen om inzicht en wijsheid. 
 
Samen zingen we Psalm 150:  

“Looft God looft hem overal” 
We genieten van het uitbundige orgelspel!! 
 

Dienst van de schriften 
Anneke Hoekstra leest 
uit de folder die 
verspreidt is. Daarin 
wordt uitgelegd dat de 
Bijbel in kindertaal 
bijzonder op prijs wordt 
gesteld in China. En 
China is het land waar 

duidzenden mensen tot geloof komen.  
We zingen SOW 9.  

“Laat de kinderen tot mij komen” 
 
Lezing door Elske Roorda: Mathëus 7 vers 15 -
23.  
Dit is een stuk uit de Bergrede. In beam kinne 
je oan syn fruchten. Hy die „docht‟ komt bei my. 
In moaie beam mei minne fruchten wurd 
fersmyten.  
Preek: Dit is de foarjiersindingssnein. In snein 
om wat fierder fuort te sjen. It gie ek oer 
getallen. 30 jier lyn wiene yn China 1 miljoen  
 

kristenen. No binne der sa‟n 100  miljoen. Nei de 
ûnderdrukking is dit de feroaring, de opleving fan 
de Godstsjinst. Der is in greate behoefte oan 
Bibels. En dan foaral yn bernetaal.  
Mar de oare kant. De lêste wurden fan de 
bergrede sizze dat net elts die “Hear Hear” 
roppen hat der by heart. Ik giet om wat immen 
docht. Je moatte je hoedzje foar falske profeten. 
In skerpe tekst. In warschouwing. Profeten dogge 
faaks wûnders. Wat is der ferkeard oan?  
Dit is in reaksje op elts die úterlik hiel gelofig is 
mar ynerlik oars. By einbeslút giet it ommers 
dôchs faaks om macht, misbrûk, haat, 
diskriminaasje ensf. Jezus kin dat net sjen!  
It giet net allinich om wat wy sizze mar om wat 
wy dogge, wat wy binne.  
Bondgenoaten kinnen soms by in oare groep 
blike te sitten. Goede fruchten komme fan 
goede beamen, fan in goede oarsprong.  
Soms is er de ferlieding fan de greate getallen.  
Yn Kameroen sêgen wy dat faaks ek wol 
barren. Elts wol der by hearre. In protte 
minsken litte sich dope. At je der byhearre 
moatte je ek in bijdrage leferje en putsjes 
dwaan foar de tsjerke.  
Mar at it allinisch om de grutte getallen giet 
komt it net goed. Dan gean je ûnderút. It giet om 
de kwaliteit en net om it greate getal.  
Wurd Hillich en net skynhillich.  
Wêz in goede frucht. Dat is goed foar ús sels, 
goed foar de minsken om ús hinne en goed foar 
God.  
 
 
 
 
 
 
Elske 
Roorda spylle in lied út China. Klaske Deinum 
begelaat har op de piano. In prachtig lied: 
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“Lichtend breekt de morgen aan” 
Wy sjonge Gesang 481:  

“O grote God die liefde is’. 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: voor de Zending 
2e Collecte: voor de Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Voorbede wordt gedaan voor: 
- De nabestaanden van zendeling Kramer 

die vermoord is in Kenia. 
- Aan Jongbloed en Janny Lindeman die ziek 

zijn.  
- De nabestaanden van Wybren Bouma die 

overleden is.  
We danken voor Teake en Etsje Posthuma die 

pake en beppe zijn geworden 
van Dieke. En voor Janke 
Riemersma die vandaag 50 
jaar wordt.  
 
 
 

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar mevr. Wolters – 
Kastelein. Ze gaat 
verhuizen maar 
heeft jarenlang het 
kerkblad bezorgd.  
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Etsje 
Posthuma.  
 

Heenzending en Zegen 
Wij worden heengezonden met de zegen van 

de Heer en beAmen dit.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Nei prate en felisitearje...  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Sake Mink 
2e ouderling:  Anne de Haan.  
Diakenen: Gjalt Lindeboom en Alie 

Kalsbeek 


