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                             Wirdum e.o. 11 juni 2017 

                                               
Dienst van de voorbereiding 

Deze 
morgen 
hadden we 
weer een 
vertrouwd 

gezicht op de preekstoel. Ds. Gerrit 
de Haan uit Oosterzee ging voor in 
deze dienst.   
We werden welkom geheten door 
ouderling Truus Sterrenburg, 
waarna we als openingslied 
zongen, lied 723: 1 en 2; “Waar 
God de Heer zijn schreden zet”   
 

 
Gebeden 
Na bemoediging en groet volgt stil gebed en 
danken we God dat we hier bij Hem een 
toevlucht  mogen zoeken. 
Het is zondag Trinitatus. Zondag na Pinksteren. 
Drie-een-heid.  
Water, damp en ijs zijn alle drie vormen van 
water. Zo is het ook met de Drie-een-heid van 
God. Vader, Zoon en Heilige Geest. 
We zingen als Glorialied, lied 705: 1 en 3:”Ere 
zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige 
in zijn troon”  
 
Hierna volgt stil gebed en bidt ds. de Haan het 
Kyriëgebed. 

 
Ook als 
glorialied 
zingen we 
SOW 241: 1 
en 2  

“Sjoch nei de fûgels, sjoch nei de blommen, 
God tinkt oan beide, Hy hat se leaf” 
Hierna volgt een gebed. 

Dienst van het woord 
De 1e lezing is uit  Joh. 15: 12-17 
Mijn gebod is dat jullie elkaar 
liefhebben zoals ik jullie heb 
liefgehad. 
 
De 2e  lezing is uit 1 Joh. 4: 1-8 
We moeten niet elke geest 
vertrouwen, maar onderzoeken 
of een geest van God komt. Er zijn veel valse 
profeten. 
We zingen nu lied 801 alle 8 verzen in 
wisselzang. “Door de nacht van strijd en zorgen, 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen 
naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.” 
 
Preek 
We hebben net de kredietcrisis 
overleefd. Onze wereldorde lijkt erg 
kwetsbaar. Ook ons geloof wordt 
behoorlijk aangevochten. Vroeger kon 
je steunen op een sterk wij-gevoel, nu 
moet je het vaak alleen doen. Eerst leek de 
secularisatie nog een gezonde zeef te zijn voor 
de Kerk. Het was goed dat we kritisch werden en 
we leken op een gezonde manier te krimpen. 
Maar nu ontdekken wij dat we veel verliezen. In 
de Joh. brief is er een Jezus-crisis. Was Jezus 
werkelijk mens geweest? Johannes zegt: waar 
de menselijkheid van Jezus niet wordt 
toegelaten, wordt de vermenselijking van de 
wereld ook tegengehouden. Met kerst wordt 
Jezus waarachtig mens.   
Johannes zegt ook dat we niet elke geest moeten 
vertrouwen. We moeten kritisch blijven en 
onderzoeken of ze werkelijk van God komen. 
Johannes gaat tegen alle Godsbeelden in. Hij wil 
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perse de Bijbelse God laten zien. De 
gekruisigde God. Dat was niet makkelijk. Dat 
lijkt zwak en zielig. Ons geloof is overgave, een 
soort sprong. We mogen kinderlijk geloven met 
volwassen kritiek. 
We geven geloof, hoop, en liefde door, maar 
geen onwrikbare vastigheden. 
Ieder mens draagt volgens het scheppings-
verhaal het beeld van God in zich. Dan kunnen 
we met de ogen van God leren zien, met 
respect en liefde de wereld inkijken. 
 
Na een moment van stilte luisteren we naar 
muziek. 
 
Hierna volgt een korte moderne 
geloofsbelijdenis, welke wij met zijn allen 
beamen door het zingen van lied 825: 1,3,4 en 
5: 
“De wereld is van Hem vervuld, 
Die ’t kennen gaat te boven” 
 
Dienst van het delen 

De bloemen gaan vandaag 
als groet van onze gemeente 
naar Gertrud Zwerver,  
Sybren Valkemastr. Wirdum 
1e collecte is voor kerk in 
actie-werelddiaconaat 
2e collecte is voor kerkelijk 
werk. 

 

 

 
 
 
Dankgebed-
voorbeden-stil 
gebed. 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk bidden van het Onze vader. 
 

Heenzending en zegen. 
Als slotlied zingen we lied 919: 1,2 en 4: 
“Gij de alle sterren houdt 
In Uw hand gevangen”  
 
Ds. de Haan leest nog  een vers voor van Michel 
v.d. Plas. 
 
“Kerk, lieve kerk van weleer, 
Je blies veel te hoog van de toren, 
Je was voor geen mens meer te horen 
Kerk, je was nergens meer” 
 
Radeloos in de verstrooiing 
En bleek, met een bloedend hart, 
Werd je me liever en mooier 
Een lam in de doornen verward. 
 
Kerk, het is beter zo, 
Want een moet er alles betalen 
Met bloed voor jouw bloed op het kale 
Bergpad naar Jericho. 
 
Heb voor je dorst dan geen schaamte 
En roep zonder hoop op gehoor 
“Lama sa bachtani” 
Want zo ben je christofoor. 
 
Huil het maar uit allemaal 
Hoe naakt ze je achterlieten 
En Parten en Elamieten, 
Horen je in hun taal. 
 
Ballingschapstranen zijn bitter 
Maar nu weten wij hoe je heet: 
Arm en toch alles bezittend, 
Gestorven en zie: je leeft! 

 
 
Hierna ontvangen we de zegen en beantwoorden 
dat met het 3 keer zingen  van het Amen.   
 
Medewerkers. 
Voorganger :  ds. G,J D de Haan Oosterzee 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Folkert Jongbloed 
Bloemen:  Gina Turkstra 
Ouderling van dienst: Truus Sterrenburg, 
2e ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diakenen:  Nieske Span-Jannie Lindeman 
HM 


