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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o. 
 

    Zondag 19 mei 2013 Pinksteren 

 
Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Arie Dol heet iedereen 

welkom. 
Gastpredikant is ds. 
Jans uit Joure. 
Intochtslied is het 
Pinksterlied gez. 242: 
1,2,7 “Komt laat ons 
deze dag”.  
Na gebed zingen we 

uit SOW lied 134 in het fries: “Al myn hope en 
al myn freugde”. 
Tijdens het kyriëgebed wordt tot drie maal toe 
het lied SOW 76D gezongen, waarna het 
glorialied klinkt: SOW 127: 1,2,3,4  “Zolang wij 
ademhalen”. 
Pinksteren is het feest van de Geest, maar ook 
een feest om te zingen. Daarom nu een lied (uit 
o.a. Peru) uit het komende nieuwe liedboek 
“God alle eer”. De predikant zingt een regel 

voor en de 
gemeente 
zingt dan 
die regel 
na. Tot 
drie maal 
wordt zo 
het lied 
gezongen, 
waarbij de 
laatste 
keer het 

“Halleluja amen” in drie groepen in canon wordt 
gezongen. Dit gaat onverwacht goed! 
De dominee heeft het liedboek Sjongend Op 
Wei (SOW) goed bestudeerd, want ook het 
volgende Pinksterlied is een daaruit gekozen: 
lied 57: 1,2,3,4 “ ’t Is feest vandaag”. 
Vandaag is er geen kindernevendienst. 

 

Dienst van de schriften 
Beide lezingen worden in het Fries gedaan. 
1e lezing: Jesaja 43: 16-21; God doet nieuwe 
dingen. 
Wij zingen Gez. 239: 1,2  “Kom Schepper 
God. o Heil’ge Geest”.  
2e lezing: Handelingen 2: 1-13 (Pinksteren). 
Gez. 239: 3,4. 
 
Preek. 
Een jongen vroeg: waarom moet ik eigenlijk 
geloven? Hij had al zoveel te doen. Deze 
vraag past bij Pinksteren. Het is geen plicht 
om te geloven; het is een kans, een 
uitnodiging. Vroeger hadden boeren vaak 
tamme eenden. Als er wilde eenden 
overvlogen werden de tamme eenden 
hierdoor aangetrokken. Visioenen van verten. 
Geloven lijkt op zo’n ervaring; de wereld is groter 
dan gedacht. Met Pinksteren een ongekende 
kant van het leven ontdekken. De leerlingen van 
Jezus waren naar binnen gekeerd, maar werden 
nu naar buiten getrokken. Een ommekeer. De 
kracht die de leerlingen al bij Jezus hadden 
ontdekt zit nu ook in hun hoofden en harten. 
Kerst: God met ons. 
Pasen: God voor ons. 
Pinksteren: God in ons. 
Zes verlangens van mensen worden genoemd: 
naar stilte en inkeer, naar zuiverheid, naar 
beleving, naar recht en vrede, naar wijsheid, naar 
verbinding. 
Er is ruimte in ons hoofd en hart. 
Laat je in beweging zetten als door de wilde 
eenden!  
Amen. 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 
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Vanmorgen is als trekvogel Cees Beukema uit 
Amerika met zijn vader in de 
kerk.  
Bloemen gaan naar Sjoerd 
Boonstra, Greate Bourren. 
Kranten van het 
Pinksterfeest liggen in de hal 
om mee te nemen. 
Volgende week wordt ds. 
Wiebrig de Boer verbonden 
aan onze gemeente. De 
dienst begint dan om 14.00 
uur. Kinderen zijn dan in de 

kerk, en na die dienst is er koffiedrinken. 
UVV/PKN organiseert a.s. vrijdagmiddag een 
excursie naar het paardenfokkerij Wiepke van 
de Lageweg in Bears. 
Schoonmaakactie kerkgebouw a.s. zaterdag 
vanaf  09.00 uur. 
Volgende week laatste kans om oude bijbels in 
te leveren in de kerk. 
Twee collecten. 
De eerste collecte voor Kerk in Actie wordt 
nader toegelicht door Koosje Reitsma: voor het 
werk van Willem Jansen in Nairobi, Kenia, die 
daar vanuit een buurtcentrum werkt. 
Tweede collecte is voor het kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Het dankgebed wordt deels zingend gedaan 
met het zingen van SOW 61 “Licht en wijsheid” 
steeds na de zin “zo bidden wij”, afgesloten met 
stil gebed en het gezamenlijk uitspreken van Ús 
Heit.  
Het slotlied is SOW 118: 1,2,3,4 “Door de 
wereld gaat een woord”.   

 

Heenzending en Zegen 

De zegen wordt afgesloten met het driemaal 
gezongen Amen.  
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. M.W. Jans, Joure 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Drees Visser 
Ouderlingen: Arie Dol, Sándor Weerstra  
Diakenen: Tjitske Visser, Alie Kalsbeek  
Bloemen: Tryxt Lindeboom 
 


