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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 5 mei 2013

 

 

Welkom 
Simon Turkstra, de ouderling van dienst, heette 

ons in het 
Hongaars 
welkom.  
We zingen ons 
Intochtslied, 
Psalm 25 vers 
1 en 2, ‘Heer ik 
hef mijn hart en 
handen …’ 

 
Hierna nam ds. Bela Csaszar, uit Ozd in 
Roemenië de leiding van de dienst over. Hij 
sprak sinds de kennismaking op 4 oktober 
2012, zeer goed Nederlands.  
 

Na het Votum, de 
groet en het 
drempelgebed 
zongen we van 
Psalm 42 vers 1, 
2 en 3, ‘Even als 
een moede hinde 
naar het klare 
water smacht …’ 

 

Dienst van de schriften 
De schriftlezing is uit Matheus 
14 vers 13 – 36  Petrus stapte 
uit de boot en liep over het 
water naar Jezus toe …’ 
We zongen hierna Lied 416 
vers 1 en 2, ‘Gelukkig is het 
land, dat God de Heer 
beschermt… ’ 
 
Gebed van ontferming 
De kinderen gaan naar de 
kindernevendienst. 

 
 
2e. lezing: Spreuken 3 vers 5 en 6,  ‘Vertrouw op 
de HEER met heel je hart, steun niet op eigen 
inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan 
baant hij voor jou de weg. 
 
Preek 
Ds. Csaszar vindt het een eer om in deze dienst 
voor te gaan. De band tussen Ozd en Wirdum is 
al 20 jaar oud. Deze dienst zal deze band zeker 
versterken. 
Vertrouwen, hierover gaat het vanmorgen.  
Bij de Niagara watervallen staan honderden 
mensen te kijken hoe iemand over een ijzeren 
koord van de ene kan naar de andere kant loopt. 
Wat een heldenmoed. De artiest vraagt of een 
vrijwilliger  met hem op een karretje over het 
koord mee wil oversteken. Niemand biedt zich 
aan. Geen 
wonder. Mensen 
willen het liefst 
alles onder 
controle hebben. 
Soms lijkt dat het 
geval. Maar is dat 
ook zo?  Vandaag 
herinneren ons de 
helden die in de 
oorlog hun leven voor onze vrijheid hebben 
gegeven. En Pasen herinnert aan Jezus Christus 
die voor ons is gestorven en opgestaan. Vanuit 
dit prachtige kerkgebouw zijn veel mensen 
begraven. De kerk is getuige dat niemand 
controle heeft over de dood.  
Jezus heeft ons gered tot over de dood heen. Op 
een gegeven moment moeten we alles loslaten. 
Job zegt ergens (1:21) Naakt ben ik uit de schoot 
van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar 
schoot terugkeren. Jezus is te vertrouwen. Na 
zijn dood is hij opgestaan. In het gelezen 
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Bijbelverhaal zijn de 
leerlingen in paniek toen 
ze Jezus over het meer 
naar hen toe zagen 
komen. Petrus wilde over 
het water naar Hem 
toekomen. Maar toen hij 

bang werd zakte hij weg. Jezus greep hem vast 
en zei:  “Kleingelovige, waarom heb je 
getwijfeld?” Het leven is mysterieus. Het stormt 
soms ook in ons leven. Door ziekte en dood 
komen we soms Jezus tegen die over het water 
loopt. We mogen ook Zijn hulp inroepen en Zijn 
uitgestoken hand vastgrijpen. Leven in Jezus is 
een bevrijding. De vreugde van de hemel is 
vandaag bij jou als je je hand uitsteekt. Je moet 
zelf in dit karretje stappen. Vertrouw met heel je 
hart, dan baant hij voor jou de weg. Amen. 
 

Stilte en orgelmuziek. 
Zingen: Psalm 116 vers 1, 2 en 3, “God heb ik 
lief want die getrouwe heer …” 

 
Dienst van het Delen,: 
De bloemen gaan als groet naar Geartsje de 

Haan aan de Legedyk.  
Volgende week 
kunnen we onze oude 
Bijbels ook nog 
inleveren.  
1e Collecte: diaconie.  
2e Collecte: kerkelijk 
werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden monden uit in het gezamenlijk 

“Onze 
Vader”. 
Het slotlied 
is Psalm 
150 de 
verzen 1 
en 2, “Looft 
God looft 
Hem 
overal …” 
Zegen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na  de zegen zingen we het 
Wilhelmus, de verzen 1 en 
6.  
 

 
 
Koffie 
Tijdens het koffiedrinken zochten velen 
even contact met het echtpaar Csaszar. 
 

Medewerkers 
Voorganger: ds .Bela Csaszar, uit Ozd 

 (Roemenië) 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra  
Ouderlingen,  Simon Turkstra en Dick 

 Wijbenga 
Diakenen: Hinke Meindersma en Alie 

 Kalsbeek 
Kinderdienst: Geartsje v/d Meer  
 


