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       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum e.o. 25 febr. 2018 

                                               
Dienst van de voorbereiding 

Op deze koude 
wintermorgen staan de 
deuren van de kerk weer 
open en zijn we allen 
welkom. 
Ouderling van dienst Truus 
Sterrenburg heet ons 
welkom, waarna we 

beginnen met het zingen van lied25: 1 en 2:   
“Heer, ik hef mijn hart  en handen  
Op tot U, beslecht mijn zaak”  

Na groet en bemoediging 
volgt er stil gebed en gaat 
de voorganger, ds. J. Bolt 
uit Drachten , ons voor in 
het drempelgebed.   
Hierna volgt het 3e vers 
van lied 25: 
 

“Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit” 
Na het Kyriëgebed zingen we lied 562: 
“Ik wil mij gaan vertroosten 
In’t lijden van mijn Heer” 
 
Dienst van de schriften 
Na het gebed van de zondag volgt de 1e  
schriftlezing. 
Dit is uit 2 Petrus 1: 16 t/m 21 
Toen de apostelen de glorierijke komst van de 
Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden 

zij zich niet op vernuftige verzinsels. 
Ze hadden met eigen ogen Zijn 
grootheid gezien.   
We zingen lied 543 in zijn geheel. 
“Gij zijt in glans verschenen 
Verschenen voor altijd” 
 
De 2e lezing is uit Marcus 9: 2 t/m 10 
Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee 
een hoge berg op. Hier verschenen Mozes en 
Elia aan hen.   
 
Nu volgt een kleine toelichting bij het bloemstuk. 
Bij de verheerlijking op de berg  willen ze graag 
dat hemels moment vasthouden . Drie hyacinten 
staan voor dit hemels verlangen. Ze horen een 
stem uit de hemel, die zegt: 
“Dit is mijn Geliefde Zoon, luister naar Hem.” 
 
“God, stemmen klinken 
Om hemelse momenten 
Vast te houden 
Uw stem wijst naar Jezus 
Uw geliefde Zoon. 
 
Zijn stem wijst de weg 
Naar U en onze naaste 
Hemelse momenten 
Handen en voeten gegeven” 
 
Preek 
Op veel afbeeldingen , n.a.v. de verheerlijking op 
de berg, staat Jezus, starend naar boven met 
een glanzend gezicht, alsof Hij al in het Paradijs 
is.  
Voorname gestalten in de bijbel worden vaak zo 
afgebeeld met  een grote krans om hun hoofd. 
Het zijn heiligen en die wolk moet dat nog eens 
goed benadrukken. Maar de krans van Jezus 
werd een doornenkroon. 
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De 2e brief van Petrus heeft nauwelijks een plek 
in onze liturgie. Deze brief kan nooit door 
Petrus zelf zijn geschreven en was omstreden. 
De kerkvaders wensten deze brief niet in het 
Nieuwe Testament.   

De schrijver, misschien een 
leerling van Petrus, vertelt 
hier op zijn eigen manier het 
verhaal van de 
verheerlijking op de berg. 
Hij wijst er op dat zijn 
vertrouwen in de woorden 

van de profeten alleen maar is toegenomen. 
Volgens hem is Jezus in zijn heilswerk niet te 
begrijpen zonder het Oude Testament en wel in 
het bijzonder de schriftprofeten. Profeten  
voorspellen niet de toekomst, wat vaak wordt 
gedacht. Zij beoordelen het reilen en zeilen van 
hun landgenoten en ook het wereldtoneel van 
hun dagen naar Gods normen en geboden. Dat 
is: “niet anders dan recht te doen en 
getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te 
wandelen met uw God”. 
Het volk deed alle plichten zoals tienden geven 
of de juiste offergaven, maar ze zagen niet naar 
de armen en verdrukten om. Dat deed Jezus 
wel. Hij zag om naar de verdrukten, melaatsen, 
blinden, bedelaars en lammen. Hij nam 
kinderen in bescherming. 
Vaak wordt dit ook in onze samenleving 
verwaarloost. Gelukkig wordt dit door kerken 
wel opgevangen. Door voedselbanken, 
vluchtelingenhulp, bijdragen aan Kerk-in-actie. 
Maar mensen blijven mensen en ons ego 

spreekt vaak een woordje 
mee. Wij willen liever niet de 
minste zijn. Maar Jezus zegt 
ook tot ons: bekeert u. De 
schrijver van 2 Petrus roept 
zijn lezers op om in de 
voetsporen van Jezus verder 

te gaan. Dit geldt ook voor ons. Daarvoor 
hebben we vertrouwen nodig en dat kunnen we 
op Jezus. Als je vertrouwt kun je je overgeven. 
Dat heeft Jezus zelf ook in praktijk gebracht.  
Hij heeft Zijn kruis gedragen en Hem wachtte 
een heerlijke toekomst. Een mooi vooruitzicht 
voor ons allen, voorzover wij ons ook tot zo’n 
overgave laten inspireren.   
 

Na de preek volgt een moment van stilte en 
daarna orgelmuziek. 
 
We zingen lied 545 : 1 t/m 5 
“Christus staat in majesteit 
Door een stralenkrans omgeven” 
 
Dienst van het delen. 

De bloemen gaan vandaag 
als groet van onze 
gemeente naar dhr. Germ 
v. Lune Legedyk Wirdum  
De 1e collecte is voor kerk 
in actie, 2e 
40dagentijdcollecte 
De 2e collecte is voor 
onderhoud gebouwen. 
 
 

 
Er wordt een toelichting gegeven 
bij de eerste collecte. Dit is voor 
stabiele inkomsten voor boeren 
en boerinnen in Noord-Oeganda.   
 
De opbrengst van de 
spaardoosjes die we hebben 

gekregen is voor 
een fabriekje in 
Oeganda waar 
maandverband 
wordt gemaakt. 
Aan de meisjes 
wordt geleerd 
hoe hier mee om 
te gaan. Zo 
kunnen zij dan 

ook naar school, wat nu niet het geval is.   

Afgelopen week 
is ons lid Mevr. 
Praamstra-
Attema 
overleden. We 
gedenken haar 
met het gedicht: “de mensen van voorbij “en we 
zingen lied 90: 1 en 8 
“Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
De zekerheid van allen die u vrezen” 
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Er wordt een kaarsje voor haar aangestoken. 
 
Dankgebed-voorbede-stilgebed 
De dienst wordt afgesloten met een gebed en 
voorbede. Na stil gebed bidden we samen het 
Us Heit 
We zingen als slot SOW 241 in het frysk 
“Sjoch nei de fûgels, sjoch nei de blommen, 
God tinkt oan beide, Hy hat se leaf” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heenzending en zegen 
Hierna 
ontvangen 
we de zegen 
van de Heer 
wat we 
beantwoor-
den met een 
gezongen  
 
Amen 
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