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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

                  Zondag 24 juni 2012
Het regende deze zondag en 
dat leverde een mooie 
kleurenschakering op in de 
paraplubak…  
 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Dick 
Wijbenga heet iedereen van 
harte welkom. Wij zingen het 
openingslied, Gez. 393: 2, 3 en 
4: `Die dan, als onze beden 
zwijgen, als hier het daglicht 
onderduikt, weer nieuwe zangen 
op doet stijgen, ginds waar de 
nieuwe dag ontluikt`.  Votem en 

Groet wordt besloten met een gedicht van Hein 
Stufkens:  
 
die dag zal komen, 
dat je je niet meer 
drukt tegen de rotswand en schuilt 
als de schaduw van de adelaar 
schuift over de bergen. 
 
die dag zal komen, 
dat je jezelf een nest bouwt 
op de hoogste bergtop 
en kracht straalt tot de horizon. 

 
die dag zal komen, 
dat vrijheid vleugels krijgt 
en angst geen naam meer 
heeft in jou 
die dag zal komen. 
 
Wij zingen: Psalm 147: 1: 
`Lof zij den Heer, goed is 
het leven als `s Heren lof 
wordt aangeheven`. 
 

Ds. Buizer memoreert het vertrek van ds. Hinne 
Wagenaar. Soms voelt het alsof wij in ons leven 
in `zwaar weer` komen; het is zaak om 
waakzaam en alert te zijn wanneer angst en 
vertrouwen niet meer in evenwicht blijken. 
 
Wij bidden het gebed om ontferming, afgewisseld 
door te zingen `Heer, ontferm U`.  
 
Wij zingen uit Sjongend op Wei lied 91: 1, 2 en 3: 
`Heer, onze heer, hoe zijt Gij aanwezig`.  
 
Er zijn geen kinderen voor de nevendienst. 
 

Dienst van het Woord 
Wij bidden het gebed om verlichting met de 
Heilige Geest. 
De evangelielezing is uit Marcus 4: 35-41 
 
Zingen: Sjongend op Wei 91: 4 en 5 
 

Overdenking 
Het einde van de schriftlezing is een vraag: `Wie 
is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem 
gehoorzamen?` Het is als een boek met een 
open einde. Wie is Jezus en wie wil Hij zijn voor 
de mensen? Wie goed luistert herkent in dit 
verhaal zijn eigen levensverhaal: Jezus gaat mee 
in ons leven, niet vooraan maar onopvallend, op 
de achterbank. Wij vragen ons vaak af hoe God 
oorlog, geweld en ziekte kan toelaten? Het 
antwoord zit in dit verhaal: God is niet de oorzaak 
van deze dingen maar zit wel in de boot, in het 
oog van de storm, in de puinhopen van de 
aardbeving. Hij wil bij ons zijn en wij mogen hem 
`wakker` maken en met onze angst en wanhoop 
kunnen wij bij Hem terecht. Wij mogen erop 
vertrouwen dat hij betrokken is en met ons strijdt. 
Hij wil voor ons vreugde en geen verdriet; leven 
en niet de dood. Wij mogen God de kans geven 
om ons leven met ons te delen door in gebed te 
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gaan. In de naam van de vader, de Zoon en de 
heilige Geest. 
 
Na de verkondiging zingen wij Gez. 448: 1 en 2: 
`Soms groet een licht van vreugde de christen 
als hij zingt: de Heer 
is `t die met vleugels 
van liefde hem 
omringt`. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van onze gemeente 
naar Mevrouw 
Knoop, Tj. De 
Boerstrjitte. 
 
 

Dienst van het 
delen 

Paulien Meijers vertoont 
dia`s bij het doel van de 
eerste collecte: De 
Omarfoundation, het 
project van haar en haar 
vriend Justin Omara in 
Oeganda.  

 
1e Collecte: Diaconie-Omarfoundation 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk gebeden Onze Vader. 

 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij 
uit Sjongend op Wei 
lied 97: `Licht dat ons 
aanstoot in de 
morgen, voortijdig 
licht waarin wij 
staan`. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij gaan naar huis met 
de Zegen van de Heer. 
Wij beantwoorden de 
zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen 
Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Alice Buizer-Tchiengang,  
                      Leeuwarden 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Sake Mink 
Ouderlingen: Dick Wijbenga 
                Corry Brouwer 
Diakenen: Wiebren Jongbloed 
                               Alie Kalsbeek 


