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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
          Zondag, 20 januari 2013

Welkom 
Bij het binnenkomen valt op, dat achterin de kerk 

kleurige linten 
hangen. De kleuren 
komen voor in de 
Colombiaanse vlag. 
In het looppad staat 
een tafel, waaraan 
gemeenteleden 
enthousiast kaarten 
aan het schrijven 
zijn met een groet 

voor de gemeenteleden van de 
kerk in Colombia; daar is de 
voorganger van vanmorgen, ds. 
Henk Vijver, een aantal 
maanden per jaar werkzaam. 
Ouderling van dienst Sándor 
Weerstra heeft ons welkom.  

 

Dienst van de voorbereiding 
Intochtslied: Iona bundel no.7 vers 1 en 2, 
‘’Wonderwereld vol geheimenis …’’ 
 

Bemoediging en Welkom 
Zingen, Iona bundel no.7 vers 3 en 4, ‘’How can we 
rever God’s goodness meant for all time ...” 
Na elke bede zingen we: Kyrie eleison (Zuid-
Amerikaans)  
Glorialied, 160 vers 1 en 2, ‘’ Komt ons in de diepe 
nacht ter ore …’ 

Bijbels citaat  
Dit komt vanmorgen van Dick 
Sterrenburg en is uit 1 Joh. 4 vers 9 
en 10:  ‘’En hierin is Gods liefde ons 
geopenbaard: God heeft zijn enige 
Zoon in de wereld gezonden, opdat 
we door hem zouden leven. Het 
wezenlijke van de liefde is niet dat wij God 
hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze zonden.’’  
Onlangs heeft Dick zijn vakantie in Myanmar, het 
vroeger Birma doorgebracht. 90% van de 
bevolking is daar Boeddhist. Deze religie 
verkondigt dat de aanhangers na de dood 
gereïncarneerd worden. Door goede werken te 
verrichten, kan men na de dood in een  hogere 
rang gereïncarneerd worden. Dit is tegengesteld 
aan de leer van het christendom zei Dick. Het 
christendom is het geloof waarin God naar de 
mensen toe komt.  Symbolisch geven de linten in 
het koor dit weer.   
 

Dienst van de schriften 
1e Lezing, Jesaja 40 vers 1 – 11: Troost voor 
Jeruzalem. 
Zingen, Lied 284: vers 1: ‘’ O lieve heer geef 
vrede …’’ 
De 2e lezing is uit Lukas 3 
vers 1 – 6 en 15 – 16, het 
evangelie over het 
optreden van Johannes.  
Aansluitend wordt 
gezonden Lied 284 vers 2 
en 3, ‘’Doe onze ogen 
stralen …’’ 
 
Verkondiging: ‘’ De weg van vrede en 
verzoening’’ 
Ds. Vijver werkt in Colombia met mensen die 
slachtoffer zijn. Zij hebben decennia lang te lijden 
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gehad onder het geweld van terreur en de armoede. 
Hij zou ze de boodschap van Jesaja willen 
meegeven: “Vrede en verzoening, zoek het, hoor. 
Laat er a.u.b. geen einde aan komen.” De 
Colombiaanse president Santos vroeg bij zijn 
gesprekken met de kerk om een routekaart, die het 
volk naar verzoening zou kunnen brengen. De 
Bijbelschrijvers wijzen een andere weg. Johannes 
wijst ons de weg van de Heer, een ‘’vreemde vogel”, 
die in de woestijn staat te razen. Hij staat niet in 
paleizen maar in de woestijn, waar je jezelf diep in de 
ogen kunt kijken. Helemaal op jezelf, in de 
eenzaamheid. Waar het leven op het spel staat, daar 
begint de weg van vrede en verzoening. Die weg 
moet ieder zelf lopen, begin bij je eigen 
eenzaamheid, bij je eigen pijn. Johannes verwijst 
naar de eindbestemming. Geen theologische 
verheerlijking van Jezus, maar de minste willen zijn. 
Dit ontbreekt bij politieke en godsdienstige 
bewegingen. Niemand kan de eindbestemming van 
de ander zijn. Macht en arrogantie zijn de grootste 
obstakels, daar word je door verschroeid. Hier is een 
weg, vanuit het niets. De woestijn is de plek waar je 
jezelf kunt ontdekken, waar je kunt omkeren. Je 
eigen pretenties loslaten. Niet, mijn weg, maar de 
weg van de Heer gaan. Amen. 
 
Stilte, orgelspel 
Zingen, Hoop van alle volken, nr 79: La paz del 
SeÑor,  
Behoed en bewaar U ons, lieve God.  
Wijst U ons de goede wegen.  
Wil in de woestijn het manna zijn.  
Omgeef U ons met uw zegen. 

 
Bloemen 
De bloemen gingen naar de 
fam. Visser te Wytgaard.  
 
Collecten 
1e Collecte: Kerk in actie: 
project ds. Vijver 
2e Collecte: kerkelijk werk 
 
Tijdens de collecte vertelt 
ds. Vijver aan de hand van 
diabeelden kort iets over 

zijn activiteiten in Colombia. 
Hierna krijgt hij van de zendings-missionaire 
commissie de kaarten met goede wensen 

overhandigd, die 
gemeenteleden 
bij hun 
binnenkomst 
hebben 
ingeleverd. Om 
ze te bezorgen, 
krijgt hij er een 
posttas bij. 
 

Gebeden 
Gebed; voorbeden – stil gebed 
Zingen: Onze Vader uit Tuskentiden 229 vers 1 - 
5, ‘’God fa fier en hein us Heit..’’ 
 
Slotlied 
Het slotlied is ‘’In 
Christus is noch oost 
noch west “ 
(Tussentijds 209 
vers 1 – 4). 
 
Koffie  
Na afloop stond de 
koffie klaar. De 
zending / missionaire 
commissie had cake 
en koeken gebakken 
met een Zuid-
Amerikaans smaakje. 
 
  
Tijdens de koffie 
vertelde Ds. Vijver 
na de dienst nog 
het een en ander 
over zijn 
belevenissen in 
Colombia.  
 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:   ds. Henk Vijver 
Organist:        Klaske Deinum 
Koster:            Drees Visser 
Ouderlingen:  Sándor Weerstra, Dick Wijbenga       
Diakenen:      Wiebren Jongbloed, Janny  
          Pimmelaar 


