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Wirdum Fr e.o. 
zondag 03 mei 2015     

Deze zondag staat helemaal in het teken van 
de aardbeving in Nepal. Onze voorganger is ds. 
Corry Nicolay-Bouwer uit Heerenveen. Zij en 
haar man waren in het rampgebied ten tijde van 
de beving en hebben het ternauwernood 
overleefd. Wij zijn in onze mooie St. 
Martinuskerk, terwijl daar alle tempels zijn 
verwoest. 
 
Welkom  

Ouderling van dienst, Elske 
Roorda heet ons welkom.  
 
Als openingslied zingen we 
staande lied 146a: 1,2 en 3: 
“Laat ons nu vrolijk zingen”. 
Ds. Nicolay is blij dat we hier 
veilig aanwezig mogen zijn, 

voor God zijn we allen heilig 
en kostbaar. 
Na een stilte volgt groet en 
bemoediging waarna we ook 
staande vers 4 zingen van 
lied 146a: ”Hij is de Heer, de 
trouwe”.  
De dienst gaat over kracht 
en geloof midden in de 
aardbeving in Nepal. Wat is 
de kracht van het geloof in 

die verwoestende aardbeving. De vloer van ons 
christelijk geloof. Dat is ons bestaan. Herken ik 
ook iets in de andere geloven. Er is een 
driehoek: God-mens- medemens. De 
christelijke driehoek is genade-vergeving-
verlossing. Door het geschenk van de genade 
worden we genadige mensen. Daardoor mag 
de eerste driehoek er zijn. 
We zingen lied 302a tweemaal: “God in den 
hoog’ alleen zij eer” 
 
 
 

Gebed om ontferming 
Ds. Nicolay  bidt het morgengebed op pag. 533 
uit het liedboek. ”Tot u, God, roep ik in de vroege 
morgen, help mij te bidden en mijn gedachten te 
richten op U, ik kan het niet alleen” 
We zingen lied 117a: 1 en 2: “Gij volken loof uw 
God en Heer”  
Nadat ds. Nicolay 
ons is voorgegaan 
in gebed  kunnen 
de kinderen naar 
de nevendienst in 
de consistorie. Ze 
krijgen 2 rollen 
pepermunt mee. 
Ze mogen kiezen: 
één is voor kinderen die je leuk vindt en één voor 
kinderen die je niet leuk vindt. Dat is moeilijk, 
maar ze kiezen voor die je leuk vindt. Jezus zou 
zeggen dat je ook een snoepje moet geven aan 
iemand die je niet leuk vindt. Dan zijn ze verrast 
en blij dat er mensen zijn die wel om hun geven. 
Hierna leest ds.Nicolay  psalm 8: “Heer onze 
Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde” 
We zingen ook uit deze psalm en wel vers 1en 3: 
“Heer, onze heer, hoe heerlijk en verheven” 
  
Evangelielezing.   
De eerste lezing is uit Johannes 3 :16-21 
God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon 
naar de wereld heeft gestuurd, niet om een 
oordeel te vellen, maar om de wereld door Hem 
te redden. 
De tweede lezing is uit Filippenzen 4: 4-7. Paulus 
roept op om altijd verheugd te blijven. Laat de 
Heer u vreugde blijven. Laat iedereen u kennen 
als vriendelijke mensen. Dit is het levensadvies 
van de 
apostel 
Paulus. 
We zingen 
lied 23c: 
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1,2 en 5, “Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij” 
 
Overdenking 
De kracht van het geloof, de kracht van 
natuurgeweld. Alles kraakt en stort in. 

Verstikkende stofwolken. Het 
heeft je helemaal in de greep 
en de aarde siddert en schokt 
na. Een week geleden nog 
feest gevierd met de mensen 
van de projecten van de 
stichting Studenten en 
Musahar Project Nepal voor de 
laagste kastes in dit land. En 
dan is er niets meer. De angst 
wordt samen gedeeld. Maar de 

Nepalezen geven God niet de schuld. Er wordt 
niet gevraagd: waarom. Het is de natuur en we 
moeten naast elkaar staan en elkaar helpen. 
Maar hoe. Hun advies aan ons was : ga naar 
huis, blijf gezond en help ons vanuit Nederland. 

Veel cultuur en 
tempels zijn weg. Dit 
is een ramp voor de 
bevolking. Veel 
toeristen komen naar 
Nepal vanwege die 
tempels en cultuur. 
Ds. Nicolay en haar 
man  kregen een sjaal 
met symbolen van het 
Boeddhisme en 
Hindoeïsme. Draag 
het en blijf zo met ons 
verbonden.  
In het Gorkhagebied 

kunnen de mensen van hulpdienst 555 niet 
komen. Maar de stichting SMPN wel en alle 
geld wat wordt opgehaald wordt met 50% 
verhoogd door Wilde Ganzen. De bevolking is 
sterk en smeken met open handen woordeloos 
om kracht. De kracht van God woont in ons en 
we voelen ons goed als we ook voor anderen 
kunnen zorgen. Ze voelen waar de kracht zit en 
die laten ze nooit los. Als je je opent voor die 
kracht dan krijg je die kracht in je en voel je de 
rust. Kracht die je er door haalt. God belooft: Ik 
bewaar je, Ik haal je er door. Gods oordeel is 

het licht in de wereld. Als je alleen maar bezorgd 
bent, vraag dan God wat je nodig hebt.. Dan voel 
je de vrede in je komen. En niet zeggen: God, los 
dit maar even voor me op. 
Paulus volgt Jezus: Het is niet goed om je eigen 
gelijk te halen. God-mens-medemens. Er wordt 
niet gezegd dat 
je alleen maar 
christenen moet 
helpen. We zijn 
allemaal uniek 
in Gods ogen. 
Laat u 
doorstromen 
met Gods licht. 
Open je voor Gods nabijheid. En bid dit toe naar 
andere mensen. We mogen met elkaar delen en 
elkaar steunen. God laat 
ons nooit vallen. Dat 
geloven we, zo zal het zijn.   
 
Na het amen volgt er stilte 
en muziek. 
Hierna volgt een gedicht van 
Augustinus op  bl. 1158 uit 
het liedboek: “Fluister het 
mij in, heilige Geest: Ik zal 
het goede denken” 
We zingen lied 791: 1-6 

“Liefde, eenmaal uitgesproken”   
De kinderen komen uit de consistorie en 
bekennen dat ze van beide rollen snoep hebben 
gegeten. Ze hebben een tekening over de 
schepping gemaakt.   
 
Dienst van het delen. 
Er zijn deze morgen geen bloemen. 
1e collecte: missionair werk en kerkgroei 
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2e collecte: Kerkelijk werk 
 
Er volgt nog 
een extra 
mededeling dat 
er nu al geld 
gegeven kan 
worden in de 
doos die ds. 
Nicolay meegenomen heeft en dat we op 17 
mei een speciale collecte houden voor het 
project in Nepal.  
 
Na het gebed bidden we met elkaar het Onze 
vader.  
We zingen lied 794: 1 en 2: “Gods zegen 
bidden wij je toe”.  Dit doen we met de 
gezichten naar elkaar toe zodat je het ook 
werkelijk de ander toezingt.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de zegen worden we 
uitgenodigd om met elkaar 
koffie te drinken. We kunnen 
dan met ds. Nicolay en haar man verder praten 
over hun project in Nepal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers.   
Voorganger:  ds. Corry Nicolay- Bouwer 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderling van dienst: Elske Roorda 
Tweede ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen:  Alie Kalsbeek, 

Wiebren Jongbloed 
HM 


