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Wirdum Fr e.o. 

Zondag 23 augustus 2015 

 
Op deze 
zonovergoten 
zondagochtend 
maakt een heerlijk 
briesje de 
temperatuur 
aangenaam. Veel 
gemeenteleden en 
gasten komen 

naar de kerk om elkaar te ontmoeten, samen te 
zijn en Gods Woord te horen.   
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Janny Veenstra heet 
iedereen van harte welkom. Wij zingen ons 
openings-lied, Lied 146: 1 en 3: `Zing, mijn ziel, 

voor God 
uw Here, 
zing die u 
het leven 
geeft`. 
 
Na votem 
en groet 
bidden wij 
het 

drempelgebed.  
 
Wij bidden 
samen het 
kyriëgebed 
door te zingen 
Lied 1008: 1 
en 2: `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`. 
 
Hierna zingen wij het glorialied, Lied 273: 1 en 2: 
`Loof God, die zegent al wat leeft, der hemelen 
Heer is Hij, die tussen ons zijn woning heeft. Die 
ver is, is nabij`. 
 

Dienst van de Heilige Schrift 
Vóór de opening van de Bijbel zingen wij lied 92: 
1 en 2 uit Sjongend op Wei: `De bijbel gaat weer 
open; verhalen eeuwenoud, van kleingeloof en 
hopen, van God die ons vertrouwt. Zijn woord 
spoort mensen aan om echt te willen leven, 
elkaar de ruimte geven: de smalle weg te gaan`. 
 
Er gaan vijf 
kinderen met 
Laura naar de 
kinderneven-
dienst en zij 
nemen het Licht 
mee. 
 
Eerste 
schriftlezing uit Daniël 7: 1 – 14: `Het visioen van 
de vier dieren`. 
 
Wij zingen Lied 826: 1 en 3: `O Christus, woord 
der eeuwigheid, dat naar ons uitging in de tijd en 
daad werd, mens van hoofd tot voeten, wij 
danken U, God die Gij zijt, dat Gij ons mens`lijk 
wilt ontmoeten`. 
 
Evangelielezing uit Johannes 3: 1 – 16: `Gesprek 
met Nikodemus`. 
 
Wij zingen Lied 686: 1 en 3: `De Geest des 
Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat 
groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest 
van God bezielt wie koud zijn en versteend, 
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herbouwt wat is vernield, maakt één wat is 
verdeeld`. 
 

Verkondiging 
In de preek ligt een 
verbinding tussen het 
visioen van Daniël en  het 
gesprek van Jezus met 
Nikodemus. Nikodemus is 
een Farizeeër, één van de 
Joodse leiders. Hij erkent 

dat Jezus een leraar is, van God gekomen, 
want alleen met Gods hulp kan iemand de 
wondertekenen doen die Jezus doet. Hoe kan 
iemand wedergeboren worden? Jezus legt uit 
dat wij als mensen `van omhoog` geboren 
moeten worden om Gods Koninkrijk te zien. 
Nikodemus en ook wij begrijpen dat niet. Tót wij 
de betekenis van het kruis op Golgotha zien. 
Opstijgen naar de hemel kunnen wij niet, maar 
er wel over spreken. In het visioen van Daniël 
treedt er een eindtijd op: God stuurt de 
mensenzoon naar de aarde. De macht die Hem 
geschonken wordt valt ten deel aan de heiligen. 
Jezus noemt zichzelf niet Messias want dat 
roept in die tijd verkeerde beelden op. Jezus 
vervlecht drie Oud-Testamentische lijnen als 
één gouden draad ineen: 1 – Zoon des mensen 
– regeert over het volk der heiligen. 2 – 
Messias, als knecht des Heren – Hij is 
gekomen om te dienen. 3 – Messias die Koning 
zal zijn. De ideale vorst die vrede zal brengen. 
Jezus geeft zo een nieuwe uitleg aan het begrip 
Messias. Dat wij leven in liefde en zo de wet in 
praktijk brengen. Dan kunnen wij opnieuw 
geboren worden en alles een plaats geven. 
Verder aan Zijn hand. Dit is de les van Jezus 
aan Nikodemus en aan u en mij, voor morgen. 
Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
De kinderen komen weer binnen. 
 
Wij zingen Lied 705: 1 en 2: `Ere zij aan God, 
de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de 
heilige Geest, de Trooster, de Drie-e-nige in zijn 
troon. Halleluja, de Drie-e-nige in zijn troon!`. 
 

 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag 
als groet van onze 
gemeente naar dhr. en 
mevr. Kingma. 
 
1e collecte: Diaconie 
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 uit 
Sjongend op Wei lied 226: 
1, 2, 3 en 4: `Wês bliid, 
wês bliid, der komt in oare 
tiid! Want kening is de 
Heare en Hy krijt alle eare. Wês bliid, wês bliid, 

der komt in oare 
tiid!`.  
Wij gaan naar 
huis met de 
zegen van de 
Heer en 
beantwoorden de 
zegenbede met 

een gezamenlijk 
gezongen Amen.  

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. P. Beintema, Leeuwarden 
Organist:   Klaske Deinum 
1e ouderling:  Janny Veenstra 
2e ouderling:  Elske Roorda-Posthuma  
Diakenen:  Tjitske Visser 
    Tjitske Cnossen 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Kindernevendienst: Laura de Jong 
Bloemen:   Lieuwkje van Lune 
 
CBB 
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