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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 26 februari 2012  

Eerste zondag in de 40-dagentijd 

Dienst van Boete en Verzoening 

 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Martje 
Meijers heet iedereen van 
harte welkom. Wij zingen het 
openingslied, Psalm 103:1: 
`Zegen mijn ziel, de grote 
naam des Heren`. Hierna 
volgen bemoediging, stil gebed 
en drempelgebed. Wij zingen 
Psalm 103: 3:`Hij is een God 
van liefde en genade`. 

 

Dienst van het Woord 
Bij het openen van de Bijbel zingen predikant 
en gemeente een gebed in beurtzang: `Iepenje 
my foar Jo goedens en reitsje my oan. Iepenje 
myn eagen foar Jo goedens en reitsje my oan. 
Iepenje myn ferstân foar Jo goedens en reitsje 
my oan. Iepenje hert en siel foar Jo goedens en 
reitsje ús oan`. 
 
1e lezing: Ezechiël 2: 9 – 3: 15 
 
Zingen: Lied voor de 40-dagentijd: (refrein) 
`Mensenkind, wees jij maar niet verlegen. 
God zet steeds je voeten op de grond, 
neemt je mee op onbekende wegen, 
en hij legt de woorden in je mond`. 
 
1. `Wees niet bang en laat je stem maar horen. 
     Want wie luistren wil, die zal verstaan. 
     Wees niet bang, God voedt je met zijn  
     woorden 
     en zal alle wegen met jou gaan`. 
 
2e lezing: Jakobus 5: 13-16 

 

Overdenking 
Ezechiël leefde 
tijdens de 
Babylonische 
ballingschap, ± 600 
voor Chr. Hij wordt 
door God 
aangeraakt; raakt in 
extase. Hij wordt 
naar de Israëlieten 
geroepen om te profeteren. In religieuze 
visionaire taal wordt dit verwoord: de boekrol die 
hij tot zich moet nemen is zoet als honing; de 
realiteit van het bestaan is bitter. De komende 
weken mogen wij iets ervaren van de roeping van 
Ezechiël om daarna te worden teruggeworpen in 
de realiteit. De dienst van vandaag is een 
boetedienst: we worden gevraagd om bij onszelf 
naar binnen te kijken. Velen van ons hebben `pijn 
in de geest` en verstoppen die het liefst. Jakobus 
5:16: `Beken elkaar uw zonden en bid voor 
elkaar, dan zult u genezen`. Praten over jezelf is 
de eerste stap tot verandering, vernieuwing. 
Praten met God, vragen om vergeving, ruimte, 
geeft een nieuw begin om daarna recht voor God 
te mogen staan. 
 

Moment van stilte 
Roel Slofstra zingt 
het lied van Fedde 
Schurer over 
Ezechiël. 
 

Zondagschool 
Bij de zondagschool 
wordt ondertussen 
ook stil gestaan bij 
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de 40-
dagen 
tijd. 
Samen 
met de 
kinderen 
wordt de 
Bijbel 
gelezen, 
gebeden 
en wordt 
er gewerkt.  

 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag als groet van onze 
gemeente naar dorpsgenoot Jaap Peenstra.  
Tekst bij de bloemen:  
Stilte zoeken, 
komen tot de kern, 
leven van 
binnenuit, vanuit je 
hart. 
Een zachte wind 
voelen op je huid, 
opstaan en naar 
buiten treden. 
Eeuwige, leer ons 
de woestijn in ons 
leven te 
veranderen in een 
oase. 
 

Boete en verzoening 
Wij spreken staande onze gezamenlijke 
schuldbelijdenis uit.  
Tijdens de stilte en de muziek kan iedereen 
zijn/haar persoonlijke schuld op een papiertje 
schrijven. 
Persoonlijke Schuldbelijdenis 
De gesloten briefjes worden voor in de kerk 

afgegeven om door een 
diaken te worden verbrand. 
Tegelijk worden de gaven 
naar voren gebracht. 
 
1e collecte: 40-dagentijd 
2e collecte: kerkelijk werk 
 
Tijdens deze inzamelingen 
zingen wij: 

Lied 437:`Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht`. 
 
`Nim my, nim my sa`t ik bin`(3x) 
`Neem mij aan zoals ik ben`(3x) 
 

Vrijspraak 

De briefjes worden door een diaken 
verbrand. 
 
Wij zingen ons danklied: Lied 365: 
`De zonden zijn vergeven!` 
 

Afsluiting van deze 
boetedienst 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij: `Hear, wês mei ús oan`t in 
oare kear`. 
 
Wij gaan naar huis met de Zegen van de Heer. 

Wij beantwoorden de zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen Amen.  
 
Het kruis met een spiraal als 
symbool voor de inkeer. 
Aan de voet van het kruis 
stenen/rotsen en zand. Het 
zand wordt gesymboliseerd 
door de jute dat weer staat 
voor boete doen. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. H.  
                               Wagenaar 
Organist:  Klaske  
                               Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderling van dienst: Martje Meijers  
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Jannie Lindeman 
                          Gjalt Lindeboom 

 


