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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o. 

     Zondag 13 mei 2018 
 
Een stralende zondagochtend. De natuur 
ontwaakt en begeleid door vogelzang maken 
gemeenteleden en gasten hun gang naar de 
kerk om elkaar te ontmoeten en Gods woord te 
horen. 
 

Welkom en mededelingen 
De ouderling van dienst, 
Elizabeth Mozes, heet 
gemeenteleden en gasten 
van harte welkom. Ook 
gemeenteleden die de 
dienst later op cd horen en 
op die manier vanochtend 
met ons verbonden zijn.   
 

Dienst van de voorbereiding 
Wy sjonge ús iepeningsliet: Liet 216: 1,2 en 3: 
`Dit is in moarntiid as oait de earste. `t Liet fan 
`e klyster makket God grut. Tank foar it 
sjongen, tank foar de moarntiid, beide 
ûntspringe nij oan it wurd` 

Votum en groet 
Wij bidden het kyriegebed. 
 
Wy sjonge Liet 793: 1, 2 en 
3: `Boarne fol fan ljocht en 
leafde, wy binne makke 
foar elkoar; wûnder oantipt  

 
troch jo finger, rekket hjir de ien de oar` 
 
Wy bidde it gebed fan de snein en sjonge hjirnei 
Liet 314: 1, 2 en 3: `Om jo wurd te hearren, Hear, 
binn`wy yn jo hûs fergearre. Stjoer ús tinzen en 
begear sá dat wy jo boadskip hearre en dat wy 
mei hert en sinnen yn `e geast al by Jo binne` 
  

Dienst van de Schriften 

 De schriftlezing is uit 
Handelingen 1: 1 - 11 
 
Wy sjonge in gebed: Liet 675: 
1 en 2: `Geast fan hjir boppe, 
hear nei ús roppen, jou ús 
leauwe en leafde en hoop` 
 

Preek 
Het is vandaag moederdag en tevens 
wezenzondag. Een bijzondere zondag dus. 
Dubbel ook. Zo ook het afscheid nemen van 
Jezus: de discipelen vroegen Jezus of hij in deze 
tijd, ná zijn opstanding, het koningschap van 
Israël ging herstellen. Geen dwaze vraag maar 
Jezus antwoordde dat dat niet hun zaak was 
maar dat de Vader dat bepaalde. 
Tot die tijd zouden zij als getuigen 
door de wereld gaan. Als gelovige 
word je vaak op de proef gesteld en 
uitgedaagd maar dat hoort ook bij 
`het getuige zijn`. In dit 
bijbelgedeelte komen we het begrip 
`wolk` tegen. Hieruit spreekt de verborgenheid 
maar tegelijk ook de aanwezigheid van God. De 
discipelen worden uit hun starende positie 
geroepen: richt je op de aarde en jullie zullen 
kracht ontvangen als de Heilige Geest over je 
komt. Hun inspirator is weg en ze zijn in 
afwachting van Pinksteren. Ze gaan met elkaar in 
gebed en bidden om kracht. Door zijn kracht leeft 
God in mensen en deze kracht mag ook ons 
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bezielen, tot eer van de 
Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
Wy sjonge Liet 663: 1 
en 2: `Al hat Hy ús 
ferlitten, Hy bliuwt ús 
altyd nei, wat wy yn 
Him besitte is by ús dei 
by dei` 
 

Dienst van het delen 
Er worden mededelingen 
gedaan door de ouderling 
van dienst.  
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
onze gemeente naar dhr. 
en mevr. Oedzes in 
Wergea.  
Twee vacatures voor de 

functie van ambtsdrager zijn vervuld: als 
ouderling Corry Brouwer en als ouderling-scriba 
Linda Jongbloed. De bevestiging vindt plaats 
tijdens de dienst op Pinksterzondag. Tijdens 
deze dienst worden losgemaakt van hun 
functie: als ouderling Elske Roorda; als 
ouderling-scriba Janny Veenstra en als diaken 
Alie Kalsbeek.  
 
Collecte: 1. Zending   2. Kerkelijk werk 
 

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

 
As slotliet sjonge wy Liet 704: 1, 2 en 3: `No 
tankje allegear mei hert en mûle en hannen 

God, dy`t syn wûnders docht hjir en yn alle 
lannen` 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Medewerkers 
Voorganger:  Drs. J.L. de Haan, St. 
Annaparochie                                                        
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diakenen:  Alie Kalsbeek en Wiebren                           
                                Jongbloed 

Koster:   Wiebe Brouwer 
Beamer:   Dick Wijbenga 
Bloemen:   Bep Minnema 
Verslag: CBB  Foto:  ROB 

 
 

 


