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             PROTESTANTSE GEMEENTE 
Wirdum Fr e.o. 

Zondag, 29 april 2012, Bidden  
 

Dienst van de voorbereiding 
Intochtlied, zingen Psalm 138: “U loof ik Heer 

met hart en ziel “.  
Votum en Groet, 
Zingen SOW 97: “Licht dat ons 
aanstoot in de morgen”. 
Kyriegebed 
Zingen SOW 75C: “Heer, 
ontferm U” 

Als gloria zingen we Lied 16: “Gij volken looft 
uw God en Heer”. 
Gebed van deze zondag 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jeremia 14: 7 – 10 en 19 – 22. 
Zingen Psalm 84: 3, 4 en 5: “Welzalig die uit uw 
kracht leeft”.  
 
2e lezing: Lukas 18: 9-14. 
Zingen Lied 395: “O Heer verberg U niet voor 
mij” 
 

Dienst van het woord: 
Gemeente … Wat is voor bidden een goede 
innerlijke houding?  Anselm Grun, schrijft in zijn 
dagboek ‘’Vergeet het beste niet’’ op blz 107: 
“Doel van het gebed is de ontmoeting van de 
mens met God. Maar wil de mens als degene 
die hij is God ontmoeten, dan mag hij zich niets 
wijsmaken, maar moet hij eerst zijn gedachten 
en gevoelens voor God blootleggen. Pas als hij 
in het gesprek over zichzelf heeft leren inzien 
wie hij eigenlijk is en in welke toestand hij zich 

bevind, kan er een 
echte ontmoeting 
plaats hebben, 
waarin de mens 
zich niet achter een 
vroom masker 
verbergt, maar God 
bij zichzelf toelaat,  

 
zo dicht mogelijk toelaat, zonder vrome 
omhulling. Dat het gebed in staat is tot diepere 
zelfkennis te brengen, vindt zijn oorzaak hierin, 
dat het ons met een persoon, met God 
confronteert. Gebed is geen monoloog, geen 
zelfbespiegeling, maar een gesprek, ontmoeting 
met een van mij onafhankelijke persoon. Een 
mens die alleen maar naar zichzelf kijkt is blind 
voor veel kanten van zijn wezen. Door in het 
gebed niet meer naar mezelf te kijken maar naar 
god,  kan ik nu vanuit God naar mezelf kijken en 
mij in het licht van God veel 
beter leren kennen.” 
God heeft de ander op het oog. 
De boodschap van Grun is dat 
God mensen wil verbinden. 
Eerst weten wie jezelf bent en 
dan de ander ontdekken. 
 
In onze schriftlezingen ontmoeten we drie 
bidders. De farizeeër, de tollenaar en Jeremia. 
De eerste twee gingen naar de tempel om te 
bidden. De farizeeër had een blinde vlek. Hij is ik 
gericht. Hij bid staande met opgeheven hoofd. Hij 
heeft zichzelf verhoogd en heeft zichzelf 
verwijderd van zijn naaste. Er vind geen 
ontmoeting met god plaats.  
Dit verhaal sluit aan op een eerder verhaal. Hier 
wordt de vraag gesteld of de Mensenzoon nog 
wel geloof op aarde zal vinden.   
De tollenaar bekend zin schuld. Hij vraag teveel 
tol van de onwetende mensen. De tollenaar weet 
dat hij aangewezen is op de genade van God.  
Ten slotte het gebed van Jeremia: Hij leeft in een 
tijdperk waarin veel onrust is. Koning Josia had 
het wetboek van God teruggevonden. Josia’s 
vader Jojekia had het wetboek ter zijde 
geschoven. Hierna was Judea’s elite 
weggevoerd. Jeremia waarschuwde tegen de 
afgoden dienst. Hij bad namens het volk tot God 
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en hij gaf de woorden van God door. Er is bij 
hem plaats voor de naaste en zichzelf. 
Afwisselen schuilen er bij ons ook Jeremia’s 
tollenaars en farizeeërs in ons. Vrede komt als 
we Gods licht onze duisternis verlicht. 
 
Orgelspel door Klaske 
Zingen Lied 481: 1, 2 en 3: O grote God die 
liefde zijt … 
 

Dienst van het Delen  
Afkondigingen door Simon 
1e Collecte: diaconie 
2e Collecte: onderhoud gebouwen 
Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: 
Jan de Jong 
Breedyk 
  
Sietske Visser 
deelde mee: 
Dat ze 
vanochtend van 
ds Wagenaar 
een sms heeft 
gehad en dat hij lekker in de zon liep op het 
strand van Iona. 
It giet oan met Stifting Nijkleaster. In de 
afgelopen week heeft de synode besloten dat 
deze stichting één van de pioniersplekken van 
de PKN wordt. Ds Wagenaar zal worden 
losgemaakt van onze gemeente. De afscheid 
dienst is op zondag 17 juni a.s om 14.00 uur. 
Ds Wagenaar komt in dienst van de protestante 
gemeente Westerwert en van de Stifting 
Nijkleaster. De bevestiging zal plaatsvinden op 
zondag 1 juli a.s. Op 28 oktober a.s. zal de 
landelijke presentatie van Stifting Nijkleaster 
plaatsvinden.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed- Onze 
Vader 
 

Slotlied en Zegen 
Als slotlied 
zingen wij 
Lied 488B:1, 
2 en 5: 
“Zolang er 

mensen zijn op aarde”. 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. A.R. van der Honing uit  

Britsum   
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Sake Mink 
Ouderlingen:  Simon Turkstra en  

Dick Wijbenga 
Diakenen:  Tjitske Visser en 

 Gjalt Lindeboom 
Bloemen:  Etje Postuma 
 


