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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 24 november 2013 

 
Thema: 

Barmhartigheid, vrede en liefde 
 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Carla v.d. Graaf heet ons 
allen welkom.  
Het intochtslied is gezang 
13b vers 1 en 3. 
"De Almachtige Is mijn 
Herder en Geleide" 

  
In het drempelgebed noemt de voorganger 
o.a. “Wij proberen Jezus te volgen”. 

En zingen 
daarna 
psalm. 68 
vers 6 en 7 
"God zij 
geprezen 
met ontzag" 
  

Staande 
luisteren we 
naar de 
geloofsbe-
lijdenis van 
Nicea en 
zingen gezang 

257 "Halleluja, eeuwig dank en ere". 
  
Bidden om verlichting van de Heilige Geest 
Spreek tot ons hart in deze dienst. 
We lezen eerst Jeremia 36 : 1-7 en 21- 26 en 
dan uit Judas de verzen 1 en 2 over 
barmhartigheid, vrede en liefde worde u 
toegewenst. 
Zingen psalm 34 vers 4 en 5 "Komt kinderen, 
hoort mij aan " 
  

 
Overdenking 
In de tijd van koning Jojakim greep God in. 
Jeremia kreeg opdracht om aan te kondigen dat 
Jeruzalem verwoest zou worden en Baruch 
moest dit opschrijven en aan koning Jojakim te 
overhandigen. Met die waarschuwing kunnen ze 
hun leven beteren en kan God hun kwade 
praktijken vergeven.  
Zo grijpt God in door te waarschuwen. God is 
streng, maar heeft ook een hart van 
barmhartigheid. 
Er zijn ook in deze tijd veel voorbeelden van 
onbarmhartigheid en intimidatie. Uit onderzoek 
blijkt dat  één op de drie vrouwen wordt 
geïntimideerd, door seksueel misbruik, huiselijk 
geweld, moeten vluchten etc. Zo zijn er zijn 45 
miljoen vluchtelingen in deze wereld. 
Waar komt die onbarmhartigheid vandaan? Vaak 
komt dit van mannen.  
Als de hand van God 
echter op je ligt kan er 
barmhartigheid ontstaan 
bij en over ons. Aan Jezus 
hebben we alles te danken 
Blader eens in je 
levensboek. Niet in je 
fotoboek. Wat hebben onze handen gedaan? 
Maak dat we de bijbel open doen. Zeg vanavond 
dank U wel Vader. Amen 
  
Na de stilte en muziek zingen we gezang 466 
"Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er 
dan mij tegen? " 
  

Medelingen 
De bloemen gaan 
als groet naar Henry 
en Trudie Vink 
We kunnen weer 
dozen meenemen 
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voor het samenstellen van Kerstpakketten voor 
de mensen die het moeilijk hebben in deze tijd.  
Collectes 
1e voor de natuurramp op de Filipijnen 
2e voor onderhoud gebouwen 
 

Gedenken overledene 
We gedenken het overlijden van ons 
gemeentelid mevrouw Gerritje Mozes. We 
hebben haar gekend als een warm en 
betrokken vrouw.  
Gisteren was de 
afscheidsdienst in 
deze kerk.   
Het gedicht "De 
minsken fan foarby"  
wordt voorgelezen 
en we zingen psalm 
90 : 1 en 8. “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult 
wezen de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij 
zijn in uw ontferming opgenomen”. 

Een lichtje wordt voor 
haar ontstoken en in de 
kapel gebracht. Daar 
wordt haar haar naam 
wordt bijgeschreven. 

Gebeden 
Wij danken God voor de attentie om mensen te 
vergeven en voor het werk van de Heilige 
Geest 
Wij bidden voor de vrouwen die misbruikt 
worden.  
Wij danken voor het leven van mevr. Mozes, 
voor wie ze was en voor wat ze voor de 
anderen betekende.  
Wij bidden voor de zieken en voor mensen in 
de wereld die vervolgd worden. 
Wij zijn korte tijd stil en sluiten af met het 
gezamenlijke bidden van het Onze Vader. 
  

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij gezang 109 vers 1 en 4 

"Hoor een heilig koor van stemmen" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de zegen van God zingen we driemaal 
"Amen, amen, amen" 
  
Medewerker  
Voorganger             ds. J Huitema,  Drachten. 
Organist                  Klaske Deinum 
Ouderling v dienst   Carla v. d. Graaf 
2e ouderling            Simon Turkstra 
Diakenen                Alie Kalsbeek en Tjitske Visser 
Koster                     Klaas Krol 
Bloemen                 Bep Minnema 
Fotograaf                Minne Hoekstra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De dozen voor de kerstpakketten worden uitgedeeld 
waarbij de voorganger de bezoekers de hand schud. 


