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             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
2e zondag van de 40-dagentijd 

 

Zondag, 24 februari 2013 
 
We worden welkom door de 
ouderling van dienst Simon 
Turkstra. 
Hierna zingen wij Psalm 25 
vers 1, 2 en 3, ‘’Heer ik hef 
mijn hart en handen …’’ 
 
Votum en Groet, 
We zingen vervolgens Psalm 

25 vers 4. ‘’God is goed, Hij is waarachtig …’’ 
 
Dienst van de voorbereiding 
De voorganger bidt met ons het gebed van 
ontferming waarop wij antwoorden door het 
zingen van Lied 381 vers 1-4, ‘Het nieuwe 
daglicht staat ons borg. voor Gods genade en 
Vaderzorg …’’  

 
Dienst 
van de 
schriften 
Gebed van 
deze 

zondag en gebed om de schriften te openen. 
 
Bijbels citaat door Jannie Veenstra,  
Spreuken 15 vers 30: ‘’Een lachend gezicht 
verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het 
lichaam.’’  

Het boek dat 
Jannie ons toont 
gaat over de 
Joodse 
waarheden die al 
meer dan 3000 

jaar oud zijn. Dit kreeg ze bij haar 1e aanstelling 
als onderwijzeres te Sneek. Deze tekst sprak 
haar erg aan. Het is een eenvoudige tekst die 
soms heel waar blijkt te zijn. Laats toen ze snel 
even boodschappen deed botste ze tegen  

 
iemand aan. Deze persoon 
glimlachte in plaats van boos te 
worden. Laten we blijven lachen 
want er is al zoveel ellende in de wereld. 
 
Bijbellezing: Matheus 16 vers 13-17 en 21-25. In 
deze lezing gaat het over de vraag, wie Jezus is.  
Sommigen zeiden Johannes de Doper, anderen 
Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere 
profeten.’Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik 
volgens jullie? ’‘U bent de Messias, de Zoon van 
de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen 
duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van 
de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, 
maar op de derde dag uit de dood zou worden 
opgewekt. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wie 
achter mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij 
volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, 
zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 
omwille van mij, zal het behouden.” 
 
Zingen Lied 252 vers 1-4, ‘’Wat zijn de goede 
vruchten …’’ 
 
Verkondiging. 
“Naast mijn bureau had ik een poster van de berg 
Tabor in Israël hangen,“ zei ds De Ruiter, “Je ziet 
er een pad lopen van 
onder uit het dal naar 
de top van deze berg. 
Een wijds vergezicht 
maar het dal blijft 
zichtbaar.” Dit is een 
tweeluik waarbij deze 
berg het perspectief is. 
Kruisdragen is volgens Jezus hem volgen en 
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jezelf verloochenen. Jezelf wegcijferen, je 
verzetten tegen onrecht, met de dwarsbalk van 
het kruis op je nek. Wie brengt dit nog tot 
stand? Denk aan  moeder Theresa bij de 
weeskinderen in Calcutta, Dietrich Bonhoeffer, 
die er voor zijn geloofsgenoten wilde zijn door 
verzet tegen de nazi’s. Of Etty Hillesum die in 
Auschwitz is vermoord. Allen lieten het zien. 
Inspirerend maar verwarrend zijn deze 
verhalen. Één paneel is donker; de last van het 
kruis drukt zwaar op je schouders, de weg is 
lang en kronkelig. Het andere paneel is lichter. 
Zes dagen na deze woorden neemt Jezus de 
drie discipelen die hij mee op deze berg had 
genomen ook mee de kruisberg bij Golgotha 
op. Ze hadden Jezus zien spreken met Mozes, 
die de wet vertegenwoordigt en met Elia, die de 
profetie vertegenwoordigt. Ze hadden de stem 
gehoord die zei ’’Dit is mijn geliefde, luister naar 
hem.’’ Het is ditzelfde tweeluik. Er is verwarring 
bij de leerlingen.  
Wij zijn Jezus niet en dit wordt niet van ons 
gevraagd. Maar de belofte is er: ‘’Hij zal met 
ons zijn…’’ die belofte belooft overvloed. Amen. 
 
Zingen Lied 99 vers 1 – 5 , ‘’Christus naar wie 
wij heten …’’ 
 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
We sluiten de gebeden af door het 
gezamenlijke bidden van het  “Onze Vader”. 
 
Mededelingen 
De bloemen gingen naar: Mevr. Jongbloed – 
Reitsma van de Sjouke van der Kooistrjiite. 

Geboren: Fetsje Dominique, dochtertje van 
Joop en Elske Roorda – Posthuma. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconaat, Gevangenispastoraat 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Slotlied en Zegen 
Zingen Lied 479 vers 4, ‘’Laat dan mijn hart u 
toebehoren ...’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Met de Zegen van de 
Heer worden wij 
heengezonden.  
 
 
 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. B. de Ruiter te Drachten 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderlingen:  Simon Turkstra en Dick Wijbenga 
Diakenen:  Wybren Jongbloed en Tjiske 
                            Visser 

 


