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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 27-05-2018 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Truus Sterrenburg heet 
de kerkgangers van harte 
welkom. Vandaag is de 
predikant: ds.P.R. 
Beintema uit Leeuwarden.   
Het openingslied psalm 
93 wordt staande 

gezongen: ‘De Heer is koning, Hij regeert altijd.’  
Daarna zijn we een moment stil voor God. 

Dan volgt lied nr. 
997 als Kyrie-
gebed: ‘Vele 
duizenden 
ontheemd, 
gevlucht uit eigen 
land.’ Aansluitend 
zingen we als 

Glorialied, lied 305: ‘Alle eer en alle glorie, geldt 
de luisterrijke naam.’  
 
Dienst van de schriften 
1e Lezing: Marcus 12: 28-31, Hierin vraagt een 
van de Schriftgeleerden wat van alle geboden 

het belangrijkste gebod 
is. Jezus antwoordt het 
voornaamste is: Heb de 
Heer, uw God, lief met 
heel uw hart en met 
heel uw ziel en met 
heel uw verstand en 
met heel uw kracht. Het 

op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief 
als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan 
deze”.  
 
Daarna volgt lied: 836: ‘O Heer die onze Vader 
zijt, vergeef ons onze schuld.’ 
Aansluitend lied nr. 314 als gebed om Gods 
Geest: ‘Heere Jezus om uw Woord, zijn wij hier 
bijeengekomen.’ 
 
2e Lezing: Exodus 4:18-26. Hierin horen we over 
Israel de eerstgeboren zoon.   
 
Vervolgens zingen weLied 319: ‘Alles wat er 
staat geschreven, Heer doe ons verstaan, want 
Uw woorden zijn ons leven, spreek ons aan!’ 
 
3e lezing: Johannes 3: 1-21 
Deze lezing eindigt  met de woorden: Wie kwaad 
doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders 
zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt 
zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God 
werkzaam is in alles wat hij doet.’ 
Aansluitend zingen we: ‘Zing nu de Heer’. 
 

Preek: “Israël is Mijn 
eerstgeboren zoon.”  
Samenvatting van Drs. P. 
Beintema: Drie jaar 
geleden (23 augustus 
2015) werd door mij in de 
preek in deze kerk het 
gesprek behandeld van Jezus met een 
schriftgeleerde, Nicodemus uit Johannes 3 . het 
accent werd toen gelegd op het “opnieuw 
geboren worden”. Het is toen geïnterpreteerd als 
“met een nieuwe levensinstelling gaan leven”, dit 
naar het grote gebod van de liefde voor God en 
de naaste. 
Deze zondag staat dat gesprek opnieuw op het 
oecumenisch leesrooster. Nu wordt het accent 
gelegd op de notie “geloven”. Om de boodschap 
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van de liefde voor God en de naaste in de 
praktijk te willen brengen, is geloof een vereiste 
in Hem die dit zegt: Jezus. 
Vanmorgen is als een illustratie een deel van 
de geschiedenis van Mozes behandeld, waarbij 
duidelijk werd dat Mozes in God geloofde. Om 
dat geloof, daar gaat het nu om. Mozes kreeg 
de opdracht van God en aanvaardde die omdat 
hij God erkende als de enige God op aarde die 
er toe doet en hem op kan dragen om naar de 
Farao van Egypte te gaan teneinde Zijn volk, de 
nakomelingen van Abraham, Isaäc en Jacob te 
laten gaan. God had terdege omgezien naar 
Zijn volk en wilde - vanwege het door Hem met 
Abraham gesloten verbond - Zijn afspraken na 
komen. Het is een voorbeeld van de uitspraak 
dat God nooit los zal laten wat Zijn hand begon. 
Mozes geloofde in God. 
Jezus wijst Nicodemus er op dat hij als 
theoloog beter naar de inhoud van zijn bijbel, 
de Tenach, moet kijken. Dan weet hij dat het 
ten diepste gaat om God die uit liefde handelt 
en daarom van Zijn mensen vraagt om naar 
Zijn wil te leven. Dat moet ook Nicodemus 
geloven. 
Zo vraagt Jezus ook aan ons om te leven naar 
het “grote gebod van de liefde” en vraagt Hij 
ons om dat uit te dragen naar de mensen om 
ons heen. Het is de ultieme remedie voor onze 
zorg en ons verdriet. Het doet ons leven als 
blijde opgewekte christenen. 
 
Na een korte stilte en orgelspel van Albert Minnema  
zingen we lied 747: ‘Eens komt de grote zomer, 
waarin zich ’t hart verblijdt.  
 
 
Dienst van de gebeden en gaven 
Mededelingen. 

De bloemen gaan 
naar L. de Jong en 
iedereen kan 
volgende week 
weer spullen, 
zoals douchcreme 
enz. meenemen 
voor de 
voedselbank 
 

Collectes: 
1e Diaconie 
2e  Onderhoud gebouwen 

Tijdens het gebed wordt gevraagd om wijsheid om 
naar elkaar om te kijken in deze wereld. 
‘God is naar ons gekomen om ons nabij te zijn , maar 
verwacht ook iets van ons.’ 
 
Slotlied en Zegen 
Het slotlied is 
 868: ‘Lof zij 
de Heer, de 
almachtige 
koning der 
ere.’ 
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                          Wij  
                          worden                              
  heenge- 
zonden  met de Zegen van 
de Heer.  
 

 
 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger: ds. P.R. Beintema 
Organist:      Albert Minnema 
Ouderling:    Truus Sterrenburg 
Diaken:        Jannie Lindeman, Wiebren Jongbloed 
Koster:         Janny Veenstra 
Beamerpresentatie: Hendrik Hiemstra. 
Tekst: JR. Foto’s: ROB. 


