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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 25 oktober 2015 

 
Welkom 
Op deze milde met zon overgoten zondagmor-

gen met prachtige 
herfstkleuren, wisten 
behoorlijk wat mensen de 
weg te vinden naar de 
Sint Martinuskerk. In de 
hal worden ze opgewacht 
door ambtsdragers. 
Ouderling van dienst 

Truus Sterrenburg heet iedereen welkom. 
Gezongen wordt lied 84, de eerste drie verzen: 
“Hoe lieflik, hoe goed is mij, Heer.” 
 
Bijbelkennis 
Hoewel de Bijbel in elke viering centraal staat, 
is het vandaag Bijbelzondag. Een dag waarop  
in het bijzonder aandacht wordt geschonken 

aan het werk van het 
Nederlands Bijbelgenoot-
schap. Ds. Van den 
Boogaard krijgt de 
lachers op de hand als hij 
meldt, dat hij gisteravond 
bij de nationale Bijbelquiz 
één antwoord meer goed 
had dan zijn echtgenote. 
Hoe dat bij de 

kerkgangers zit wordt niet helemaal duidelijk. 
 
Bemoediging en groet 
Na de bemoediging en groet zingen we drie 

verzen van 
lied 215:  
 
“Ontwaak, 
o mens, de 
dag breekt 
aan.”  
 
 

 
Bijbelverhalen 
Vóór de Bijbel wordt opengeslagen danken we 
God dat Hij met zijn stem de stilte heeft 
doorbroken.   
Gijsbert Wassenaar leest uit Genesis 12 de 
verzen 1-9. In dat 
verhaal draagt God 
Abram op om zijn land te 
verlaten met de belofte, 
dat Hij hem tot een groot 
volk zal maken. 
“Here Jezus, om uw 
woord”, zingen we 
daarop. 
 
Gijsbert leest het tweede verhaal - Marcus 10: 
13-16 - uit de Bijbel in gewone taal. Het bekende 
verhaal over mensen die hun kinderen door 
Jezus wilden laten aanraken, maar de leerlingen 
wilden dat verhinderen. 
 
Preek 
In zijn beginjaren als predikant in de Achterhoek 
schreef ds. Van den Boogaard  eens in het 
kerkblad, dat het hem wel aardig leek om het 
gebouwtje naast de kerk in te richten als café. 
Mensen konden daar dan terecht voor een hapje 
eten en een goed gesprek. In de kerkenraad 
werd hij mild terecht gewezen:  ‘Dominee, uw 
enthousiasme zij geprezen, maar u vermag wel 
iets serieuzer te wezen.” In het volgende nummer 
adviseerde hij  daarom de mensen om elke 
zondag naar de kerk te komen. Toen zei men: 
“Ja, die is gek”. Het als grappig bedoelde artikel 
werd serieus opgevat, het als serieus bedoelde, 
niet. Zo was het ook in de tijd van Jezus. Mensen 
probeerden kinderen bij Jezus te brengen om ze 
door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen 
berispten hen. De discipelen liepen al zo lang 
mee, dat ze misschien dachten een beetje God 
te zijn. Ook wij lopen het gevaar, dat we de ernst 
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van de eenvoudige boodschap niet meer 
onderkennen. Laten we 
proberen ontvankelijk te 
blijven voor het Woord van 
God. Lees elke dag vijf 
verzen uit de Bijbel en 
denk daar vijf minuten over 

na. Als we ons dat eigen 
maken gaan we op reis, 
gaat er een nieuwe wereld 
voor ons open. Abraham, 
vader van alle gelovigen,   
liet 4000 jaar geleden alles 
achter en ging op reis naar 
het onbekende. Ook in 

onze tijd komt dat voor. De vijftiger, die zich 
vanuit een comfortabele positie afvraagt of dit 
het nu is. Ouderen die merken dat ze niet meer 

kunnen wat voorheen wel mogelijk 
was. Elk moet zijn eigen weg 
zoeken, onzeker, net als 
Abraham. Doe als hem. Stel je 
kompas vol vertrouwen in op onze 
Heer en wordt onbevangen, als 
een kind. 

 
Na een prachtige 
orgelimprovisatie 
van Klaske Deinum 
zingen we lied 313, 
de verzen 1, 2 en 
5: “Een rijke schat 
van wijsheid.” 
 
Bloemen  
De bloemen gaat 
als groet van onze 
gemeente naar de 
heer Beukema in 
Leeuwarden.   
 

Werk Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Linda Jongbloed geeft 
een toelichting op het 
werk van het 
Nederlands 
Bijbelgenootschap. 
 
 

Overlijden  

Staande wordt de heer Anne Soepboer in stilte 
herdacht, hij werd 91 jaar. Daarna leest Truus 
Sterrenburg het gedicht van Hanna Lam: “De 
mensen van voorbij”. Tijdens het zingen van 
psalm 90: 1 en 8 wordt door een diaken een 
lichtje aangestoken en naar de gedachtenis-nis in 

de kapel gebracht. De naam van de heer 
Soepboer is bijgeschreven op het glazen 
herdenkingsplateau.   

Collecten 
1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap 
2e collecte: onderhoud gebouwen. 
 
Gebeden 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk “Onze Vader”.   
 
Slotlied en zegen 
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Als slotlied wordt gezonden lied 864, de verzen 
1,2 en 5.  
 
Wij gaan 
naar huis 
met de 
zegen van 
God.  
 
 
 
 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:      ds. Jan van den Boogaard, 

Hallum 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Janny Veenstra 
Ouderlingen: Truus Sterrenburg, Alie Bouma 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed, Tjitske 

Visser 
Bloemen:  Gina Turkstra 
AD 
 
 
 
 


