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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
START ZONDAG 

Zondag 02 oktober 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst Sandor 
Weerstra heet alle aanwezigen 
welkom, in het bijzonder de gasten. De 
brassband Wurdum heeft de muzikale 
begeleiding. 
Openingslied is uit: Liederen ter 

bemoediging 
“Dit lied begroet een 
mens van morgen, 
reikhalzend, tastend 
naar 
een dag geschonken 
zonder zorgen 
een Goddelijk 
gebaar”. 
  

Het drempelgebed wordt afgesloten met 
Wij bidden U, breng ons weer bij elkaar 
en bescherm ons door uw liefde. Amen.  
  
We sjonge nou fjouwer ferskes oer Gods 

gloarje 
Sjong foar Gods 
gloarje 
Sjong foar Gods 
krêft 
Sjong foar Gods 
rjocht 
Sjong foar Gods 
hill"gen 
 

 

Dienst van de schriften 
Lezing: 1 Korintiërs 13 over het thema van 
deze dienst en over het hele winterseizoen  
De Liefde.  
 
Deze lezing over de liefde is vertaalt in een  

 
prachtig fries lied door E.Dam en J.de Jong   
“Koe ik elke taal op ierde,  
wisten ingels wat ik song, 
hie ik leafde neat te bieden, 
 ik soe galmje as in 
gong”.  
  
De kinderen gaan 
nu kleuren in het 
stiltecentrum. En 
natuurlijk gaat ook 
dat over de liefde. 
  
 
 
Er worden nu drie verhalen 
voorgelezen uit de startkrant 
over 
"Liefde overstijgt alles" 
"Liefde is overgave" 

"Liefde is voor ieder mens belangrijk" 
  

We luisteren naar het lied van Ruth. Dit in 
het  Zuid-Afrikaans van Stef Bos:  
“My land is jou land..” 
 
Preek:  
1Kor.13 is een pracht verhaal over de liefde. 
Maar vergis u niet. Er was strijd tussen 
verschillende partijen binnen de gemeente. En 
daar gaat Paulus op in. In de gemeente waren 
drie stromingen. 
Iedere stroming in de 
gemeente strijdt om 
voorrang.  
Dan zegt Paulus: ook 
al doet u alles,  maar 
heeft het de liefde 
niet, het zegt je niets! 
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Deze spiegel houdt Paulus de mensen in 
Korinthië voor. Het gaat om onbaatzuchtige 
liefde en dat gaat heel ver. Houden van 
mensen is onder andere helpen in nood. Als je 
leeft uit liefde naar de mensen, wordt je rijk aan 
God. 

Als je liefde geeft, geeft dat zin in je leven.  
Liefde is onbaatzuchtig, maar het geeft je 
heel veel. 
  
Na de preek is er een moment van stilte.. 

om even na te denken. Vrijwel altijd wordt dit  
gevolgd door muziek.  
 
En nu… stond een gemeentelid op en begon te 

zingen: “Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen dromen in duigen”. Een tweede 
gemeentelid ging staan en zong mee… en een 
derde, vierde…. En uiteindelijk  zongen wij met 
elkaar het refrein:  
“Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je 
buiten Gods gloria”. 
En daarmee was de eerste Flash Mob in de 

kerk van Wirdum een feit!! 
 

Dienst van het Delen 
De collectes zijn voor de kerk 
in Israël en onderhoud 
gebouwen. 
Behalve een collecte werden 
er ook snoepjes uitgedeeld. 
Uieraard waren dat HART 

snoepjes!!  
 

 
De bloemen 
De bloemen gaan naar 
Petra Boomsma.  
 
Na de dienst is er 
koffiedrinken in de fikary en 
daar kunnen we de boom 
bekijken die door de 
kinderneven-dienst is 
gemaakt. 

 
 

 
Dankgebed- 
voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gebeden voor juf Jolanda van de Arke 
die haar zoon van 20 jaar moest verliezen en 
voor de kinderen en de teamleiding. 

Er wordt gebeden voor Sander Smids en 
voor Piet de Leeuw die thuis is uit het 
ziekenhuis.  
Gedankt is er voor  liefde en trouw, voor 
tederheid en liefkozing. We bidden voor 
onbeantwoorde liefde. 
We sluiten af door samen het Onze Vader 
te bidden.  
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Heenzending en Zegen 

We zingen het slotlied: 
 “Liefde, eenmaal uitgesproken 
als Uw woord van het begin.  
Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening”. 

 
Wij worden 
heengezonden met 
de zegen van de 
Heer.  
 
 
 
 
 
 

Bijzondere BOOM 
Na de dienst gaan we met elkaar naar de 

Fikarij. Daar is 
koffie/thee/fris 
en koek.  
Tijd om met 
elkaar te praten 
maar ook om in 
de tuin te zijn.  
Daar staat de 
boom waar de 
kinderen van 

de 
kinderneven-
dienst aan 
gewerkt 
hebben. Waar 
ook de  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gemeenteleden aan 
meegewerkt hebben. 
Hij ziet er prachtig uit 
en zelfs de slang is 
niet vergeten… Het 
duurde lang voordat 
het stil werd rond de 
Fikarij….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Brassband: “Looft den Heer”   o.l.v. John Blanken 
Ouderling van dienst: Sàndor Weerstra. 
2e Ouderling:  Simon Turkstra  
Voorbereiding:        Alie Kalsbeek, Tjitske Visser.  
Koster:   Jannie Smids.  
Bloemen:  Lies de Jong. 


