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Wirdum Fr e.o. 11-2-2018 

 
Dienst van de Voorbereiding 
Bij de deur worden we welkom geheten door 
een ouderling en diaken.  
Hendrik bedient de beamer. Sinds een aantal 
weken wordt de liturgie op een groot scherm 
vertoond. De liedboeken kunnen thuisblijven 
toch ligt her en der nog een boekje in de bank. 
Wiebe is vandaag koster en zit in de 
starthouding om de apparatuur te bedienen. Hij 
heeft al weer heel wat taken verricht en het 

glaasje water staat al weer 
paraat voor de dominee. 
 
Ouderling van dienst Janny 
Veenstra heet een ieder 
welkom. 
Vandaag is de voorganger 
ds. P. Beintema uit 
Leeuwarden en de organist 
Klaske Deinum. 
Het openingslied is lied 
103: 1 en 9. 
 
Na het drempelgebed wordt 
lied 997: 1, 2 en 4 
gezongen en aansluitend 

uit de bundel Sjongend op Wei lied 79, 1,2 en 3 
‘De vogels in de bomen’. 

 
Dienst van de Schriften 
Lezing 1: Marcus 12: 28-31. Hierin vraagt een 
schriftgeleerde wat van alle geboden het 
belangrijkste gebod is. Jezus antwoordt ‘Heb 
God, lief met heel uw hart’. Het op een na 

belangrijkste gebod is: ‘Heb uw naaste lief als 
uzelf’. Dit zijn de twee belangrijkste geboden. 
Het lied 863, 4 en 6 dat daarna wordt gezongen, 
sluit mooi aan.  
 
Vervolgens wordt gebeden om Gods geest zodat 
we verstaan wat er gezegd 
wordt. 
Daarop volgt lied 317 : 1 en 
2. 
 
Lezing 2: OT Jesaja 55 : 1-
7. ‘Een nieuw verbond’. 
Als antwoord hierop wordt 

lied , 1 en 3 gezongen. 
Geen gemakkelijk lied, maar de 
woorden passen zo mooi en organist 
Klaske, sleept ons er weer doorheen, 
zodat het toch weer goed gaat. Dank 
aan Klaske!   
 
Lezing 3: NT Marcus 2: 1-12. In deze 
lezing laten vier mannen hun verlamde vriend via 
een gat in het dak op zijn draagbed naar 
beneden zakken. Zo brengen ze hem bij Jezus. 
Aansluitend zingen we lied nr. 255 : 3 en 4.  
 
Dan volgt de verkondiging: “Jezus, die zonden 
vergeeft’ (Marcus 2:5b). Jezus predikt het woord 
en de mensen blijven komen. De vier vrienden 
verzinnen een list en even later dwarrelt de 
verlamde man naar beneden. Alle aandacht is 
gericht op dit indringende 
gebeuren. Jezus ziet het grote 
geloof van de vier vrienden. Het 
geloof van u kan dus anderen, de 
medemens, helpen. 
Jezus zegt: ‘Uw zonden worden u 
vergeven’.  Een belangrijk aspect 
van Gods Rijk is vergeving en de 
naaste liefhebben als je zelf. De verlamde wordt 
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weer gezond en staat in het licht van het Rijk 
van God dat vrijmaakt en geneest. 
 
Er volgt een oproep om God te loven en te 
prijzen zoals in ps. 145.  
 
Na een stilte en prachtig orgelspel wordt van 
bovengenoemd lied de coupletten1 en 6 
gezongen. 
 
Dienst van de Gebeden en Gaven 

De bloemen gaan naar 
Jannie Postmus. 
Vanmiddag start het 
projectkoor met 
repeteren voor het 
paasfeest.   
Volgende week is er 
een themadienst. Deze 
tienuurdienst heeft als 

thema ‘Open ruimte’. 
 
Collectes: 

1e collecte is voor het 
Missionaire werk: help de 
nieuwe kerk in Nieuw Vennep 
2e collecte is voor het kerkelijk 
werk 
 
Tijdens de gebeden wordt 
gevraagd dat we de 

vrijmoedigheid mogen krijgen om ook anderen 
te vertellen dat we mogen vertrouwen op God 
en dat onze opdracht is om om te zien naar 
onze naaste net zoals de vier mannen deden bij 
het helpen van hun vriend.   
 
De predikant voegt vervolgens de daad bij het 
woord door de ouderling van dienst, tijdens een 
heftige hoestbui, zijn glas water te 
brengen. 
 
Slotlied en heenzending 
Na het 
slotlied nr. 
103 c: 1 en 
2 volgt de 
zegen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de deur schudden we ds. Beintema en Janny 
Veenstra de hand en wensen elkaar een goede 
week. Vervolgens keren we door het koele, maar 
mooie winterse weer huiswaarts. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. P. Beintema 
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderlingen: Janny Veenstra. 
Diakenen:  Alie Kalsbeek en Nieske Span 
Koster:   Wiebe Brouwer 
Beamerpresentatie: Hendrik Hiemstra 
JR 


