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                PROTESTANTSKE GEMEENTE 

Wurdum Fr e.o. 
Snein, 17 febrewaris 2013 

Boete- en fersoeningstsjinst 

 

Wolkom  
De âlderling fan tsjinst hjit ús 
wolkom. It iepeningsliet is: ”k 
Heb geloofd en daarom zing 
ik, daarom zing ik van gena,” 
(Sjongend op Wei, nr. 35).  
 

Bemoediging 
Us Helper is de Heare dy’t 
himel en ierde makke hat, dy’t 

de trou hâldt oant yn ivichheid en net los lit wat 
syn hân begûn. 
 
Genede en frede mei jim jûn wurde fan God, ús 
Heit, en fan Jezus Kristus, ús Hear en Broer, yn 
de ynspiraasje fan de Hillige Geast.  
 
“David spilet”, fan Fedde Schurer 
Under begelieding fan Klaske Deinum op de 
piano sjongt de foargonger it gedicht “David 
spliet”, nei 1 Samuël 16:14:  

As myn brein en sinnen dwilje 
As myn geast fertsjustere is 
Lit dan David foar my spylje 
fan it ljocht dat ivich is.” enz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbels citaat 
Het Bijbels citaat is dit keer van mevrouw 
Reitsma-Boesenkool en wordt voorgelezen 
door de ouderling van dienst. Het citaat is 
Romeinen 38 en 39: “Want ik ben verzekerd dat 

noch dood noch leven noch iets of anders ons zal 
kunnen scheiden fan de liefde Gods, die ons 
gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.” 
Deze tekst kregen mevrouw Reitsma en haar 
man mee toen ze samen belijdenis van hun 
geloof deden. Deze tekst bleef bij haar in haar 
verdere leven, bij de plotselinge dood van haar 
man en bij het overlijden van twee van haar 
kinderen.  
 

Tsjinst fan de skriften 
De skriftlêzing is út 1 Johannes 5: 1 – 4. 
 
Preek  
Want dit is de leafde ta God: 
“dat wy ús oan syn geboaden 
hâlde. En syn geboaden binne 
net swier“. 
De geboden, daar gaat het 
over vanmorgen. Zijn Gods 
geboden zwaar? De Joden vinden van niet. Wij, 
christenen daarentegen, gaan anders om met 
geboden en voorschriften. Wij protesteren liever, 
vooral in onze tijd. Maar is de gedachte van de 
Joden over de geboden zo raar? Men denkt daar 
minder aan politie, maar meer aan wijze 
raadgevers. Geboden zijn als vangrails in ons 
leven. Net zoals die op alle snelwegen ons 
bewaren voor botsingen, en tegelijk ook de weg 
wijzen. Zo is de Thora, de wet van God, een 
zegen! Zo kan het ook. Kun je je dat voorstellen? 
Misschien moeten we steeds weer van de Joden 
leren. De aanwijzingen van God willen ons leiden 
en behoeden, juist omdat we zwakke mensen 
zijn. Amen. 
 
Bloemen 
In de banken ligt een stencil waarin de symboliek 
van de bloemschikkingen voor elke zondag in 
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deze periode staat. 
Tegen die achtergrond  
wordt een 
bijbehorende tekst 
gelezen.   
 
De bloemen gaat als 
groet naar Simon en 
Ans Monsma aan de J. 
Algrasingel. 
 
Nieuwe predikant 
Op de extra 
gemeenteavond van 
afgelopen woensdag, 13 februari, is ds. Wiebrig 
de Boer-Romkema uit De Veenhoop gekozen 
tot nieuwe predikant van onze gemeente. 
 

Boete en verzoening  
Wij spreken onze gezamenlijke schuldbelijdenis 
uit. Aansluitend zingen wij het Onze Vader: 
“God fan fier en hein ús Heit”. 

 
Hierna kan iedereen tijdens de stilte 
en de muziek zijn of haar 
persoonlijke schuld op een papiertje 
schrijven. De gesloten briefjes 

worden voor in 
de kerk 
afgegeven. 
Tegelijk 
worden de 
gaven naar 
voren 
gebracht.  

1e collecte: Zending: hiv/aidspatienten in China 
2e collecte: kerkelijk werk 
Ondertussen worden 
twee liederen gezongen: 
“Vernieuw Gij mij, o 
eeuwig Licht” (gez. 437) 
en “Nim my, nim my sa 
’t ik bin.” 
 
Vrijspraak  
De briefjes worden door 
de diakenen verbrand. 
Wij zingen ons danklied: 
Lied 365: `De zonden 
zijn vergeven!` 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slotliet en Seine 
As slotliet sjonge wy “Hear, wês mei ús”  
Dêrnei wurde wy mei de seine de wrâld 
ynstjoerd.   
 
Meiwurkers 
Foargonger             ds. Gerrit de Haan 
Oargeliste               Klaske Deinum 
Koster                     Teake Posthuma 
Alderlingen             Sándor Weerstra  en Arie Dol 
Diakens                  Tjitske Visser en Hinke  
                               Meindersma 
Blommen:  Lieuwkje van Lune 


