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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

  Wirdum Fr e.o. 
                                      Zondag  18 mei 2014 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst 
Carla de Graaf heet ons 
op deze prachtige 
zon(nige)dag, van harte 
welkom.  
We zingen lied 534 vers 
1 en 2: “U zei de glorie, 

opgestane Heer…” 
Ds. Gerrit de Haan fertelt dat hy it 
tige moai fynt om hjir wer foar te 
gean.   
Hy hat in plastyk amer by him. Yn de 

amer in 
wand-
boerd. Dy 
is oan 
elkoar 
lime. In 
stik of 
fjouwer 

minsken 
jouwe 
oan ek 
noch wol 
ien te 
hawwe 
dy’t yn 

elkoar lime is.  
De Haan giet de tsjerke yn en freget wat der op 
de buorden thús stiet.  

- Oeral skynt oer ús deselde sinne. 
- Foar de kofje net eamelje. 
- Van het concert des levens krijgt 

niemand het programma. 
De Haan jout oan dat hy moaite hat mei: Dêr’t 
God in doar ticht slacht, set hy in finster iepen. 
Hy kin him net foarstelle dat God in doar ticht 
slacht. 
 
Wy sjonge liet 885, fers 1 en 2: “Groot is Uw 
trouw o Heer..” 

Gebeden 
Wij vragen om ontferming over ons en deze 
wereld. Kyrie Eleijson. Daarna zingen wij lied 705 
vers 1 en 4: “Ere zij aan God de Vader, ere zij 
aan God de de Zoon…” 
 
De bern geane mei Laura nei de 
Fikarij. De foargonger fertelt dat hy 
ea in tal bern doopte. Hy miende 
klear te wêzen oan’t in heit sei: ‘Mar 
dizze moat ek doopt wurde’. It wie it 
7e bernstje en dus ferjitten. Doe die 
ek noch bliken dat de dooptekst wie: 
“Ik zal u niet vergeten’. Einliks wie in 
preek doe net mear nedich.  
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing: 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 18. Paulus 
schrijft aan de gemeente dat Jezus de Heer is en 
wij zijn slechts een aarden pot. De kracht komt 
van God.  
 
De 2e lezing: Matheus 11vers 25-30. Hier geeft 
Jezus aan dat iedereen die vermoeid is bij hem 
mag komen. Hij zal rust geven 
 
Overdenking:  
Makkumer aardewerk was vroeger duur. 
Nu blijkt de prijs flink gekelderd. Het is 
maar weinig waard. Het is ook kwetsbaar. 
Als het dan stuk ging, werd het nog wel 
eens gelijmd. De kwetsbaarheid van aardewerk 
is in tegenstelling tot de plastic emmer. Die is erg 
duurzaam. 
De mensen zijn ook kwetsbaar. In gezondheid en 
relaties.  
De parmantige Paulus zucht in zijn brief. Hij ziet 
ook hoe breekbaar het geloof is.  
Het verhaal van Jezus is niet een garantie op 
onwrikbare waarheden. Het ‘knaagt’ voortdurend. 
Het is geen extra beveiliging tegen depressie, 
eenzaamheid of pijn. Wij zijn bewust bedacht als 
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breekbare mensen. Dat maakt ons gevoelig 
en maakt dat je de liefde vindt. Het maakt 
ook dat je God vindt. God heeft het 
vertrouwen dat wij het redden.  
Het geloof is niet als plastic of staal. Het is 

broos als een plant en aardewerk. Wees niet 
bang als het aan gruzelementen ligt. Ga lijmen. 
Het mag!   

Geloof is breekbaar als het 
leven. Weerloze mensen 
zijn kwetsbaar voor 
manipulatie. Wees op je 
hoede. Leer kritisch te zijn 

en blijf je hart open stellen. Wees de hand op 
de schouder bij een ander. Jezus, wil lasten 
lichter maken. 
Er is ook dat bord met: ‘Fan boegjen frjemd’. 
Dat is wel heel hard. 
Denk dan aan het bord uit de Doopgezinde 
traditie: “Al wat bûgje kin sil net brekke’.  

Een breekbaar geloof is ook een 
buigzaam geloof. Wees er zuinig op.  
 
Na een stilte luisteren wij naar prachtig 
orgelspel  
Wij zingen lied: 825 vers 1, 3 en 5: “De 
wereld is van Hem vervuld, die’t 
kennen gaat te boven…” 

 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar 
familie Duhoux.   
 
1e Collecte: Diaconie.   
 
2e Collecte: Onderhoud 
gebouwen. 
 
 

 

Tankgebed foarbeden en stil gebed 
Wy bidde mei-elkoar it: ‘Us Heit’. 
 

Heenzending 
en Zegen 
Als slotlied 
zingen wij lied 
978: “Aan u 
behoort o Heer 
der Heren de 

aarde en haar wel en 
wee…”  
 
 
 
 

Hjirnei wurde wy de 
wrâld yn stjoerd mei 
de segen fan de 
Heer.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Gerrit de Haan.  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Drees Visser 
Bloemen: Iepie Lindeboom 
Ouderling van dienst:  Carla de Graaf 
2e ouderling:  Alie Bouma-Snippe 
Diakenen:            Alie Kalsbeek en  

Wybren Jongbloed 


