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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 31 mei 2015 

 
Op deze koude, regenachtige laatste zondag in 
mei maken veel mensen hun gang naar de kerk 
om Gods boodschap te horen. Het is fijn om 
elkaar te ontmoeten en samen te zijn. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst 
Elske Roorda-
Posthuma heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom. Wij zingen 
ons openingslied, 
Lied 675: 1 en 2:  
`Geest van 
hierboven, leer ons 
geloven, hopen, 
liefhebben door uw 
kracht!` 
 
Na votem en groet 
brengt ds. Gerrit de 
Haan  de gemeente 

een persoonlijke 
groet met voor hem 
typerende woorden: 
`Het is goed om 
weer eens in uw 
midden te zijn. Als 
voorganger zie je 
door de regel 
allemaal 

`postzegels` maar ik zie alleen maar lieve 
gezichten!`  
 
Het is vandaag de eerste zondag na 
Pinksteren: zondag Trinitatis, 
Drievuldigheidszondag. De Geest is in ons 
midden en vloeit, net als water. 
 

Wij bidden het Stil gebed en het Drempelgebed.  
Hierna zingen wij: Lied 833: 2x Nederlands en 2x 
Engels: `Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij 
wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef 
in mij`. En: `Take, o take me as I am; summon 
out what I shall be; set your seal uppon my heart 
and live in me`. 
 
Na het Gebed om ontferming zingen wij het 
Glorialied, Lied 705: 1 en 3: `Ere zij aan God, de 
Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de heil`ge 
Geest, de Trooster, de Drieënige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, de Drieënige in zijn troon!` 
 
Er gaan vier kinderen met geartsje naar de 
kindernevendienst en zij nemen het Licht mee. 
 

Dienst van het Woord 

De schriftlezing is uit Numeri11: 10-
25: Het volk klaagt. 
 
Wij zingen Lied 942: 1, 2 en 3: `Ik 
sta voor U in leegte en gemis, vreemd is uw 
naam, onvindbaar zijn uw wegen. Gij zijt mijn 
God, sinds mensenheugenis – dood is mijn lot, 
hebt Gij geen andere zegen? Zijt Gij de God bij 
wie mijn toekomst is? Heer, ik geloof, waarom 
staat Gij mij tegen?` 
 

Overdenking 
Een boze Mozes en een boze 
God staan tegenover elkaar. 
Mozes uit zijn boosheid en God 
antwoordt in zekere zin met 
humor. God wil bewonderd worden voor Zijn 
trouw en verbondenheid met Zijn volk. Mozes 
heeft een beeld van zijn God en wordt daardoor 
bemoedigd: hij durft God te vragen op zijn 
manier. Ook wij hoeven niet in het stof te kruipen 
voor God maar mogen vrijmoedig en open zijn in 
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de omgang met Hem. De woede van Mozes 
komt voort uit het lijden van het volk en Gods 
woede uit het ongeloof in Zijn trouw en twijfel 
aan Zijn macht. God trekt zich niet terug van 
alle zorg maar is barmhartig. Een soort Heilige 
woede die kan helen. Mozes heeft begrip voor 
zijn volk, gaat naar God en komt stralend terug. 
Zo ontvingen de 70 door Mozes Gods Geest. 
De geest en het lichaam moeten worden 
gevoed. Ook wij kunnen niet zonder voedsel 
voor lichaam én geest. De Geest roept ook ons 
wakker en wij mogen opstaan en hieruit delen, 
b.v. in de kerk. Laat de Geest een goede 
regisseur zijn, een betrouwbaar 
transformatiehuis. Kom schepper Geest, blijf bij 
ons en leid ons door de woestijn met troost en 
levensmoed. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag als 
groet van onze gemeente naar 
mevr. Van der Wal in Reduzum. 
 
Voordat de collectes worden 
gehouden komt diaken Alie 
Kalsbeek binnen op de fiets. Zij 
kondigt hiermee de collecte voor 
Kerk in Actie-Werelddiaconaat 

van 7 juni aan: Op het 
platteland van Kenia 
zijn allemaal 
‘gezondheids-
vrijwilligers` die een 
fiets moeten 
aanschaffen. 
 

Ds. De Haan oppert hierop het idee om de kerk 
in Wirdum dan om te toveren in een `Bike-in-
Church`! 
 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoud 
gebouwen 
 
De kinderen komen 
terug en laten hun 
zelfgemaakte vlinder 
zien. 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. Wij sluiten de gebeden 
gezamenlijk af met het `Onze Vader`.  
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 704: 1, 2 en 3: `Dank, 
dank nu allen God met hart en mond en handen`. 

Voordat de zegen wordt uitgesproken geeft ds. 
ons het volgende mee: fabrikanten van auto`s 
moeten wel eens een terugroepactie organiseren 
vanwege een gebrek of storing. God heeft deze 
actie niet. Hij accepteert ons. En wij worden 
gezegend om met al onze gebreken een zegen 
voor elkaar te zijn.   

 
Wij gaan naar huis met de 
zegen in het Frysk en wij 
beantwoorden de zegenbede 
met een gezamenlijk gezongen 
Amen. 
 
Medewerkers 

Voorganger:  Ds. G. de Haan, Oosterzee 
Organist:   Albert Minnema 
1e ouderling:  Elske Roorda-Posthuma 
2e ouderling:  Gjalt Lindeboom 
Diakenen:  Nieske Span 
    Tjitske Cnossen 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Kindernevendienst: Geartsje van der Meer  
Bloemen:  Klaaske de Boer                           CBB 
 


