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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 29 juni 2014 
Zendingsdienst 

 
Vanmorgen worden de 
gemeenteleden bij 
binnenkomst in de kerk 
door de Zendings- 
Missionaire- Commissie 
uitgenodigd om een groet 
en bemoediging te 
schrijven aan de mensen in 
Trujillo, Columbia. Zij 
hebben zwaar te lijden aan 
de verschillende facties in 
dit land. 

 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Elske Roorda-Posthuma 
heet gemeenteleden en gasten van harte 
welkom. Wij zingen ons openingslied, Lied 87: 
1 en 2:  `Op Sions berg sticht God zijn heilige 
stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof`.  

 
Na votem en groet zingen wij Lied 87: 3 en 4. 
 
Wij bidden het gebed om ontferming.  
Hierna zingen wij: Lied 463: 1, 3 en 8: `Licht in 
onze ogen, redder uit de nacht, geldt uw 
mededogen nog wie U verwacht?` 
 

 
Een gedicht met `Woorden van Gods ontferming 
en liefde voor de mensen` wordt voorgedragen. 
 

Wij zingen ons glorialied: Lied 305: 1 en 3: `Alle 
eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam! Vier 
de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, zie ons vol ontferming 
aan!` 
 

Dienst van het Woord 
Wij bidden het gebed bij de opening van de 
Schrift. 
 
Hierna is er aandacht voor de kinderen. Zij blijven 
bij ons in de kerk vandaag en gaan een 
verwerking maken in de Kapel. 
 
Eerste schriftlezing uit het Oude Testament: 
Jesaja 2: 2 – 5.  
 
Wij zingen Lied 1008: 1: `Rechter in het licht 
verheven, koning in uw majesteit, louter ons 
geringe leven, scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven, troost ons met 
uw tederheid`. 
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Evangelielezing: Matteüs 10: 34 - 39 
 
Wij zingen Lied 1008: 2 en 3: `Hoor de bittere 
gebeden om de vrede die niet daagt` en: `Houd 
wat Gij hebt ondernomen, klief het duister met 
uw zwaard`. 
 

Overdenking 
Ds. Vijver geeft voor de verkondiging een korte 
inleiding over zijn project in Columbia: `Geloven 
in Verzoening`.  
Het thema van de overdenking is `De pijn van 
vrede en verzoening`. 

 
De beide 
bijbelteksten 
van 
vanochtend 
gaan over 
vrede: 
Jesaja geeft 
ons zijn 
visioen van 
vrede en in 
Matteüs 
geeft Jezus 
ons een 

totaal ander beeld van vrede. Ds. Vijver schetst 
het beeld van vrede en verzoening met het oog 
op Columbia. Vrede en verzoening is alleen 
mogelijk als er recht kan worden gesproken en 
komt er alleen als er wordt ingegrepen. 
Gelukkig zijn de vredestichters omdat ze zo 
zeldzaam zijn. Als je in staat bent om vrede te 
stichten ben je zalig. Het doel is groot als je 
kiest voor verzoening; je moet de bereidheid 
hebben om iets van jezelf in te leveren en dat 
gaat niet zonder pijn. 
Zoals Jezus zegt: `Wie zijn leven probeert te 
behouden zal het 
verliezen, maar wie zijn 
leven verliest omwille 
van mij, die zal het 
behouden`. 
Amen. 

 
Stilte en orgelspel 
Wij zingen: Lied 1009: 1 
en 3: `O lieve Heer, geef 
vrede aan allen hier 

beneden die uitzien naar uw feest, opdat de 
mensen weten: uw heilige profeten zijn niet 
verblind geweest`. 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag 
als groet van onze gemeente 
naar Mevr. T. Jongbloed-
Spoelstra. 
 
Diaken Jannie Pimmelaar 
meldt de opbrengst van de 
collecte voor het project van 
Mevr. Boesenkool in 
Zimbabwe. Hierna volgt er een toelichting bij de 
eerste collecte voor het project in Columbia door 
Gijsbert Wassenaar. De kinderen tonen hun 
prachtige werkstukken, gemaakt voor de mensen 
in Trujillo. 
 
1e collecte: Zending, Columbia 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

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

Heenzending en zegen 
 
Als slotlied zingen wij: Lied 713: 1 en 5: `Wij 
moeten Gode zingen halleluja, om alle goede 
dingen halleluja, al zijn wij vreemdelingen in 
schande en in scha, Gij zendt uw zegeningen 
halleluja`. 
 
Wij beantwoorden de zegenbede met een 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Henk Vijver, Oss 
Organist:  Klaske Deinum 
1e ouderling: Elske Roorda-Posthuma 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Tjitske Visser 
   Jannie Pimmelaar 
Kindernevendienst: Linda Jongbloed 
                               Meindert Reitsma 
Koster:  Wiebe Brouwer 
Bloemen:  Lies de Jong 
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Na de dienst 
Wij verzamelen ons in het centrum van de kerk 
voor een groepsfoto die Auke Wiersma vanuit 
verschillende hoeken en hoogten maakt. De 
allermooiste wordt gezonden naar de inwoners 
van Trujillo, samen met de werkstukken van de 
kinderen en de kaarten die aan het begin van 
de dienst werden ingeleverd. Dit alles ter 
bemoediging. 
 
Onder het genot van een kopje koffie vertelt Ds. 
Henk Vijver, mede aan de hand van een aantal 
dia`s, over het project en over de kerk- en 
dorpsgemeenschappen in Columbia. Hij en de 
Columbiaanse theoloog Edgar Lopez 
ondersteunen de organisatie `Afavit` met hun 
project `Geloven in Verzoening`. Daders van 
executies en nabestaanden van slachtoffers 
wonen in hetzelfde dorp. `Afavit` wil 
nabestaanden bij elkaar brengen om hun 
ervaringen te delen en hen weerbaar te maken.   


