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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
2e zondag van de 40 dagen tijd 

Zondag 20 maart 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons van harte 
welkom.  

Het openingslied is ps.122:1 en 2 
Gebed om ontferming over de nood in de 
wereld. Hierna zingen we gez.173: 1-4 
 

Dienst van de schriften 
Gebed om de Heilige Geest voor ons allen. 
Thema vandaag: Ontmoeting op de berg. 
We zingen nu twee liederen van de 

veertigdagentijd.  
Lezing: 1Kon.19:9-18  
(Elia in de grot) en 
zingen daarna ps.62: 
4 
Lezing: Math. 17: 1-
13 (Jezus op de berg 
met Mozes en Elia)  
We zingen nu met 
een kwartet : “Hoe 

komme we troch de tiid”. 

 
Preek 
Op deze tweede zondag van de veertigdagen tijd 
word vaak gepreekt over de verheerlijking op de 
berg. 
Het verhaal van Elia speelt zich 
hoogstwaarschijnlijk af op 
de berg Thabor. 
Elia is daar en denkt dat 
het eigelijk afgelopen is. 
Dan blijkt dat dit niet zo is.. 
Hij ontmoet God niet in de 
storm, hitte of aardbeving 
maar juist in de koele 
bries. En dan blijkt dat hij 
nog een belangrijke 
opdracht krijgt.  
De kern is kom ik tot 
inkeer. 
De mensen vragen zich steeds af: wie is toch die 
Jezus. 
Na 2000 jaar zijn de mensen er nog nooit uit. 
Is Hij mijn verlosser en hoe voel ik dat. 
Ook bij de disipelen speelt dit. Bent U de 
Messias, vraagt Petrus.Voor het eerst zegt 
Jezus, dat Hij moet lijden, sterven en opstaan. 
Jezus gaat met Jakobus, Petrus en Johannes de 
berg op en daar verschijnen Mozes en Elia. 
Er is een ontmoeting met God en waarover ze 
spreken is niet bekend. En Petrus is praktisch. 
Wil een tent opzetten. Maar dat is niet nodig. Als 
hij weer opkijkt zijn Mozes en Elia weg.  
De drie discipelen hebben even Gods Glorie 
gezien. En  een week later is de kruisiging.  
Niemand van de discipelen mag iets vertellen tot 
zijn opstanding.  
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Jezus roept ons terug naar het alledaagse 
leven. Daar ligt je taak! 
Elia had de moed verloren en juist toen sprak 
God tot hem en ook tot ons!!  
 
 Na stilte en muziek zingen we gez. 289: 1-5. 
 

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

Dankgebed- voorbeden- stil gebed.  
Wees ons nabij als we een moeilijke weg 
moeten gaan met ziekte en rouwdragenden. 
Ook over de mensen in Japan en Libië en stil 
gebed waarna we afsluiten met het gezamenlijk 
Onze Vader. 
  

Bloemen 
De bloemen gingen naar: mevr. de Jong- 
Feenstra. 
  

Het bloemstuk was gemaakt door:  Gina 
Turkstra.  
 

Heenzending en Zegen 
We worden heengezonden met de zegen van 
de Heer die wij drie maal beAMEN.  
 

Medewerkers 
Voorganger:        Ds. M. Stougie-de Wit, 

  Eastermar 
Organist              Klaske Deinum 
Koster                 Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Sandor Weerstra 
Tweede ouderling Simon Turkstra 
Diakenen             Tjitske Visser en Gjalt 
                            Lindeboom 
Met medewerking van het Praethuys.  
 
 


