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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 15 april 2018 
 
De regen weerhoudt gemeenteleden en gasten 
vanochtend niet om naar de kerk te komen. In 
de hal wordt ieder warm begroet. Het is fijn om 
elkaar weer te ontmoeten en samen te zijn.  
 

Welkom en mededelingen 
De ouderling van 
dienst, Janny 
Veenstra, heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom. Ook de cd-
luisteraars worden 

begroet en zo met ons verbonden.  
 
Wij zingen ons intochtslied, Lied 23c: 1, 3 en 
5:`Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst 
mij een groene streek` 
 

Bemoediging en groet 
Wij zingen om ontferming en vergeving, Lied 
413: 3: `Heer, ontferm u over ons, open uwe 
vaderarmen` 
 
Nadat wij het Kyriëgebed hebben gebeden 
zingen wij het Lof- en danklied, Lied 218: 1 – 
5: `Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U 
voor elke nieuwe dag` 
 

Dienst van de schriften 
Wij bidden om openheid en ontvankelijkheid bij 
de opening van Gods Woord.   

 
De eerste lezing is Psalm 
90, naar een bewerking 
van Huub Oosterhuis. 
 

Hierna zingen wij Lied 680: 1 – 3: `Kom, Heilige 
Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij 
wordt verwacht` 

 
De tweede lezing is uit de brief aan de Efeziërs,  
 
hoofdstuk 5 vers 1 en 2 en 
vers 8 t/m 17.   
 
Wij zingen Lied 680: 4 en 5: 
`Hoor, heilige Geest, wij 
roepen U! Kom, wees 
aanwezig in het woord` 
 

Preek 
We gaan vandaag onderhandelen met God maar 
eerst wil ik jullie graag wijzen op belangrijke 
uitspraken van Paulus, in het gedeelte van de brief 
aan de Efeziërs. - Vroeger waren jullie duisternis!! Nu 
zijn jullie licht. Lichtdragers.  
- Al wat aan de dag komt is licht. -  vs.16: - Gebruik 
uw dagen goed, want het is een slechte tijd. Er staat 
letterlijk: koop, als op de markt bij een koopman, de 
goede tijd uit bij God. Paulus suggereert dat God de 
koopman is en een gelukkige levenstijd – noem het 
genade - in de aanbieding heeft. Haal de hoop, haal 
het leven uit Gods handen. Geloven in God is vaak 
onderhandelen met Hem over het leven en de prijs 
van je leven. Over de toekomst, over je angst en je 
hoop, over je zorgen en je twijfels. Ons geloof is een 
volwassen omgang met God. Als een levenswijze 
koopman staat Hij glimlachend voor ons en leert ons 
met hem en met onszelf over het leven te 
onderhandelen, om ruimte te vinden en ballast af te 
werpen. We luisteren even naar 
Joodse Klezmer-muziek… 
Onderhandelen met God is van 
Hem leren, met Hem 
discussiëren. Alles zeggen, maar 
ook kunnen zwijgen en weer 
opnieuw leren vertrouwen. 
Opbouw, zegt Paulus. Geen 
afbraak. We staan bij God in dienst. De God van 
Israël biedt zich aan als de koopman op de markt, die 
ons veel goeds aanbiedt om ons leven opnieuw in de 
hand te nemen, ons samen-leven, thuis of in de kerk. 
Ook daar moet onderhandeld worden en strepen door 
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de rekeningen worden gezet. Wanneer op Golgotha 
alles al gekocht en betaald is, hoe kunnen wij dan 
nog als deurwaarders blijven leuren met oude 
rekeningen? Paulus zegt „Wees goed voor elkaar 
en vol medeleven“.  Laat ballast staan en zet het als 
oud vuil langs de straat. “Vergeef elkaar zoals God 
u in Christus vergeven heeft”. Volwassen leren 
onderhandelen met God, Tegelijk kinderlijk aan zijn 
hand gaan door de tijd, wat de toekomst brengen 
moge. Het één niet zonder het ander. Geen 
volwassen geloof zonder kinderlijk vertrouwen. 
Loven en bieden? Ja, loven, dat woord van de 
lofzang. God zal genieten van onze zang- en 
levensvreugde. Maar ook dat wij het aandurven met 
Hem te loven en te bieden, onderhandelen over ons 
leven, over ons lot en over ons geloof. Amen. 

 
Stilte 
 
Orgelspel 
Klaske, onze organiste, speelt het Joodse lied: 
`Hava nagila, (3x) venishmejá 
Hava neranená, (3x) 
venishmejá 
Uru uru ajim 
belev sameaj` 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag 
als groet van onze gemeente 
naar mevr. Van der Woude-
Dijkstra.  
 
Collecte: 1. Zending   2. 
Kerkelijk werk 

 
Wij zingen 
Lied 601: 1 – 
3: `Licht dat 
ons aanstoot 
in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan` 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. De gebeden sluiten wij af door 
gezamenlijk het `Us heit` te bidden. 
 

Als slotlied zingen wij Lied 825: 1, 3 en 5: `De 
wereld is van Hem vervuld, die `t kennen gaat te 
boven` 
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Heenzending en zegen 

Wij gaan naar huis met 
de zegen van de Heer en 
beantwoorden de 
zegenbede met een 
gezamenlijk gezongen 
Amen.   
 

 
Na de dienst gaan we allemaal naar de Fikarij 
waar een `Open huis` is georganiseerd door 
Jeugd! en de zondagsschool. Ontmoeting van 
alle generaties onder het genot van een hapje 
en een drankje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. G. de Haan, Oosterzee                                                        
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Janny Veenstra 
Diakenen:  Nieske Span en Janny Lindeman 

Koster:   Johannes Koornstra 
Beamer:   Gerrit Wijnsma 
Bloemen:   Neeltje Hellinga 
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