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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 29-04-2018 

 
Welkom 

Ouderling van dienst 
Elizabeth Mozes heet 
een ieder welkom. 
Vandaag is de 
voorganger ds .G. 
Groeneveld uit 
Bolsward. Hij is op het 
laatste moment nog 

ingesprongen voor ds.  Terlouw waarvoor dank! 
De organist is Klaske Deinum.   
Het intochtslied is 280: 1-4. “De freugde liedt ús 
nei dit hûs”  

 
Na het drempelgebed wordt het gebedslied 

213: 1, 2 en 5 gezongen 
gevolgd door het 
Kyriegebed en het 
Glorialied: Psalm 98:1,3. 
Daarna vertelt de 
voorganger een verhaal 
‘Speelt God verstoppertje 
met ons?’  
Het is een Joods verhaal 
over twee jongetjes die bij 

opa verstoppertje spelen. Het ene jongetje komt 
na lang wachten uiteindelijk maar uit zijn 
schuilplaats. Wat blijkt? Zijn vriendje heeft 
helemaal niet gezocht. Opa zegt ontroerd wat 
jammer dat het vriendje je niet wil zoeken.   
God wil ook graag dat wij hem zoeken. Doen we 
dat niet dan maakt dat hem verdrietig. Hij zegt:  

Als wij hem niet zoeken zullen we hem ook niet 
vinden. 
 
Daarna zingen we Leafde is blidens (tuskentiden 
198) 
1) Leafde is blidens en lok dêrop ta 
    Leafde is laitsje, is wille foar twa 
    Leafde is hearre wat de oar tsjin dy seit. 
   as dy in earm om dy hinne leit. 

 
Dienst van het woord 
Elizabeth leest de eerste 
Schriftlezing. Deze  is uit de tweede 
brief van Paulus aan de Korintiërs  
3:1-6, over het nieuwe verbond. Niet 
van de geschreven wet, maar van 
zijn Geest, want de geest maakt 
levend.   

De tweede Schriftlezing 
Johannes 4:1-19 vertelt het 
verhaal over de ontmoeting 
tussen Jezus en de 
Samaritaanse vrouw.  
 
Daarna volgt lied 317:1,2,3, 

elk couplet eindigt met ‘spreek, Heer, uw gemeente 
hoort’. 
 
Overdenking 
Geloven begint met aandachtig luisteren naar 
wat God die verborgen is, te zeggen heeft. 
Goede communicatie tussen mensen begint met 
aandacht, wederzijds horen en samen iets 
opbouwen. Aandachtig luisteren moet je oefenen.  
Door naar elkaar te luisteren, te bidden en te 
zingen komen we op het spoor van de waarheid 
en de weg.  
Ook aan de moderne communicatiemiddelen 
zitten grote voordelen: We kunnen iedereen snel 
bereiken ook aan de andere kant van de wereld. 
Je kunt veel informatie van internet halen en veel 
mensen in een keer bereiken. Maar hoe komen 
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we met deze communicatiemiddelen tot echt 
contact? Paulus zegt dat liefde het belangrijkste 

communicatiemiddel is. We 
moeten een leesbare brief zijn 
voor anderen.   
Jezus liep niet met een boog 
om de Samaritaanse vrouw 
heen. Hij laat de vrouw putten 
uit de bron die in een ieder 

van ons is gelegd. Daar kun je altijd terecht. De 
vrouw weet zich gekend en daardoor ook 
bevrijdt.  

Na de stilte en het orgelspel volgt lied  
653:1,2,3  ‘U kennen, uit en tot U leven’. 

Dan volgt een gedicht waarvan 
de auteur onbekend is bij de 
voorganger.   

Gedicht: God is altijd online 
 

God is altijd online  
op het wereldwijde web.  
Bij Hem is nooit een storing  
en Zijn server is nooit bezet. 
 
Met God chatten is altijd mogelijk.  
Het contact is levensecht.  
De verbinding is gelukkig draadloos:  
ook zonder computer kun je bij Hem terecht. 
 

Hackers kunnen niet storen,  
Gods firewall werkt altijd correct.  
Je zult Hem wel zelf moeten installeren,  
dan is jouw verbinding perfect. 
 
Gods computer zoekt heel het net af  
om te verbinden met jou en mij.  
We mogen gratis downloaden  
en virussen zijn er niet bij. 
 
De beste programma’s kun je bij Hem krijgen, 
dan loopt je computer als een trein  
en mocht je harde schijf toch crashen,  
dan is God voor jou altijd online. 
 
Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen. 
Hij heeft zelfs een handleiding gemaakt.  
Als je die gebruikt als leidraad voor je leven,  
dan wordt jouw levenscomputer nooit meer 
gekraakt. 
 

 

Mededelingen en collecte 
Daarna volgen de 
mededelingen: de bloemen 
gaan naar Marco en Ingrid 
Dol en de tip voor de 
voedselbank is pasta, 
pastakruiden en rijst.   
 
De eerste collecte is voor de diaconie en de 
tweede voor onderhoud en gebouwen. 

 
Gebeden 
Gebeden wordt voor een ieder die op zoek is 
maar nog niet heeft gevonden. Gevraagd wordt 
om hulp bij het luisteren naar anderen. 
 
Slotlied en Zegen 

Het slotlied is 
416 ‘Hear wês 
mei ús oant in 
oare kear’. 
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Voorganger:  ds. G. Groeneveld 
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Ouderling:  Elizabeth Mozes 
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