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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 1 mei 2016 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Op deze prachtige zonovergoten 
eerste zondag in mei nodigen de 
beierende sonore klanken van de 
twee luidklokken van de Sint 
Martinuskerk iedereen uit om de 
eredienst te bezoeken. De 
bezoekers worden verwelkomd door 
ambtsdragers in de hal, de mand 

die daar staat wordt 
gevuld met 
meegebrachte gaven 
voor de Voedselbank.  
 
Om half tien komen 
kerkenraad en 
predikant binnen, 
waarna de ouderling 
van dienst de mensen 
nogmaals welkom heet.  
Als opening van de 
viering wordt een 

aantal verzen van lied 100 
gezongen: “Juich Gode 
toe, bazuin en zing.”   
 
Kyriëgebed 
Na het smeekgebed 
zingen we lied 103a: “Loof 
nu, mijn ziel, de Here, loof, 

al wat in mij is, zijn naam” 
 
Kindernevendienst 
De kinderen trekken zich met de leiding terug in 
de consistorieruimte onder de toren. 
 
10 geboden 
Aansluitend leest de voorganger een parafrase 
van de 10 geboden. De gemeente beantwoordt 
dit met het zingen van de eerste twee verzen  

 
van lied 544, een voor onze gemeente nog 
onbekend lied met een tekst van Willem Bernard 
waarvan het begin zo gaat: 

Christus naar wie wij heten 
heeft met zijn groot geduld 
de wet en de profeten 
ten einde toe vervuld.” 

 
Bijbelverhalen 
Het eerste Bijbelverhaal – de tweede brief van 
Petrus, vers 1-8 – is een oproep aan de 
gelovigen om zich in te spannen om hun geloof 
te verrijken, onder meer met liefde voor hun 
medegelovigen.   
 
Als antwoord klinkt het 1e vers van lied 971: 
“Zing een nieuw lied voor God de Here en weest 
van harte zeer verblijd.” 
 
Het tweede verhaal is van de evangelist 
Johannes - 14: 18-24. Jezus vertelt de discipelen 
over zijn naderende dood, maar ook over de 
blijvende liefde van Hem en zijn Vader. 
 
De lezing wordt beantwoord door het zingen van 
lied 1010, 2e vers: “Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wacht zolang”.  
 
Preek 
 Centraal in de overdenking staat de 
boodschap: “Ik leef en ook jullie zullen 
leven.” Volgens de predikant een 
weinig tastbare uitspraak, wat 
betekent die in de praktijk? Het gaat 
ook over de liefde voor en van God 
en Jezus. De laatste schonk zijn volgelingen bij 
zijn Hemelvaart als pleitbezorger bij God, de 
Heilige Geest. Aan de hand van een reeks 
citaten uit verschillende Bijbelboeken wordt nader 
bij deze uitspraak en begrippen stilgestaan. 
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Na een korte stilte en muziek zingen we lied 
663: 
     Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 
dat hij terug zal komen, zoals hij van ons 
ging, enz. (2e vers). 

 
De kinderen komen terug 
in de kerk. Ze hebben een 
vredesduif gemaakt, 

symbool van de 
zondvloed. De duif 
komt te hangen aan 
de ring bij de 
preekstoel.  
 
Bloemen  

De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar 
mevrouw A. Hoekstra-
Elgersma te Weidum.   
 
Verkiezingen 
Mevrouw Marga Bloem heeft 
ingestemd met de 
benoeming tot diaken. Ze 
wordt bevestigd in de dienst 
op Pinksterzondag. Er zijn 
nog vacatures voor de 

functies van ouderling-voorzitter en ouderling. 
 
Collecten 
De collectes zijn voor (1) de nieuwe 
kerk in Hilversum en (2) kerkelijk werk. 

 
Gebeden, slotlied en zegen 
De  gebeden komen samen in het gezamenlijke  
Us Heit. Ons  slotlied is uit Sjongend op Wei 
lied 158B: “Want wy leauwe yn in Heit, dy ’t 
eartiids alles makke hat.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het slot van de 
dienst krijgen we Gods 
zegen mee.   

 
Ter gelegenheid van de 
verjaardag van Koning 

Willem 
Alexander 
zingen we 
2 
coupletten 
van het 
Wilhelmus. 
 

 
Na afloop vullen de heerlijke geuren van de koffie 
de ruimte. Velen maken van de gelegenheid 
gebruik om nog even na te praten.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. P. Beintema, Leeuwarden                            
Ouderlingen:        Elske Roorda , TruusSterrenburg 
Diakenen:            Tjitske Cnossen, Nieske Span 
Kinderneven- 
dienst:   Tjitske Brouwer 
Koster:   Johannes Koornstra  
Organist  Albert  Minnema 
AD 


