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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 16 juni 2013 

 

Welkom 
Ouderling 
Carla van 
der Graaf 
heet 
iedereen 
van harte 
welkom in 
deze 
dienst. 
Speciaal de familie Romkema die sinds vrijdag 
in ons dorp wonen.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Het intochtslied is Psalm 27 vers 1 en 2.  
 
In het Kryrie-gebed is aandacht voor de strijd in  
Syrië, waar de verschillende partijen steeds 
meer geweld gebruiken, voor mensen uit de 
gevangenis die weer hun pad moeten vinden. 
De gemeente beaamd de gebeden door te 
woorden “Heer ontferm U over ons” mee uit te 
spreken.  
 
Daarna zingen wij het Glorialied: “Alle eer en 
alle glorie geldt de luisterrijke NAAM!..” 
 
Kindernevendienst 

Geartsje  
v.d. Meer 
laat aan 
de aan-
wezige 
kinderen, 
Erik & 
Sanne 
Wasse-
naar, een 
foto zien  

 
 

 
van de paus die voeten waste van de mensen. 
Met het lichtje en de Bijbel verlaten ze de kerk, 
voor hun eigen dienst. Later komen ze terug met 
heerlijke gewassen en lekker ruikende handjes.  
 

Dienst van de Schriften.  
Gebed van de zondag 
In het gebed 
van de 
zondag 
staat 
 centraal : 
"Dat wij 
grond onder 
onze voeten 
mogen 
hebben en 
dat het licht 
over en op 
ons mag schijnen". 
 
1e Lezing: Genesis 33: vers 1-17. Het verhaal 
Jakob zijn broer Esau opzoekt om tot verzoening 
met hem te komen.  Hij rent zijn broer tegemoet 
en kuste hem 
  
We zingen uit Tussentijds nr: 101: “Stem als een 
zee van mensen, om mij door mij heen…   
2e Lezing is uit 1 Johannes 3 vers 11-20 want 
God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
gegeven heeft.   
Wij zingen Gezang 108 vers 1, 2 en 3: “Weest 
niet verbaast als u de wereld haat… “ 

 
Overdenking 
Jakob had op slinkse wijze het eerstgeboorte-
recht van Esau afgenomen. Dat bleef aan het 
knagen. Hij zocht een weg om het goed te 
maken.  
Niet haten maar liefhebben, verzoening, en niet 
alleen met woorden maar ook met daden.  
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Bij Jakob kwam na jaren van stilte in hem een 
roepende Stem:  "Waar is je broeder?”  
Jakob gaat na 20 jaar terug naar het beloofde 
land. Hij stuurde met zijn knechten vele geiten, 
bokken, ooien, lammeren en andere dieren 
vooruit om zijn broeder Esau gunstig te 
stemmen 
Verzoening wil niet altijd zeggen dat je samen 
verder kunt, je moet elkaar ook de ruimte geven 
je eigen leven te leiden 
"God is groter dan ons hart, Hij weet alles" 
Amen 
 

Tsjinst fan it dielen 
De 1e kollekte is bestimt foar it project 

‘fersoening yn 
Columbia. Op 20 
jannewaris hat ds. 
Henk Vijver 
enthousiast ferteld 
oer dit project. 
Tegearre mei 
classis Ljouwert 
stipje wy dit wurk. 

Sjoch ek www.kerkinactie.nl/blogvijver.  
 
1e kollekte: Sinding foar project ‘Fersoening’.    
2e kollekte: Ús tsjerke.    
 
Bloemen 
De 
bloemen 
gingen 
naar 
Theunis 
Kootstra.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden wurde ófsletten mei it mei elkoar 
bidden van it “Ús Heit”.   
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Gezang 448 vers 1, 2 en 
3: “Soms groet een licht van vreugde…” 
 

Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer die we samen beAMEN.   
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds.S.Hofstra Leeuwarden. 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:    Iepie Lindeboom  
Ouderling van dienst:   Carla de Graaf 
2e ouderling:   Alie Bouma 
Diakenen:  Hinke Meindertsma  
   Tjitske Cnossen 
Bloemen:   Klaaske de Boer 
Kindernevendienst:   Geartsje v.d.Meer.  
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