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                   PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 10 juni 2018 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Ouderling van dienst 
Elizabeth Mozes heet ieder 
welkom en kondigt 
openingslied 8 aan: “Heer 
onze Heer, hoe heerlijk en 
verheven hebt gij Uw naam 
op aarde uitgeschreven”. 
 
Aansluitend volgt een 
gezongen bemoediging en 

drempelgebed volgens lied 291d, waarbij de 
gemeente de voorganger steeds antwoordt. 

 
Als glorialied zingen we de 
Friese tekst van lied 838, 1 
en 3:  
O grutte God, de leafde 
sels, 
o heit, op wa ’t wy bouwe 
kom yn ús hert, dat wy ús 
sels 
yn leafde oan Jo jouwe. 

 
 

Bijbelverhalen 
Als gebed voorafgaand aan de schriftlezingen 
wordt psalm 130 – een pelgrimslied - in 
wisselzang tussen voorganger en gemeente 
uitgesproken. 
De eerste lezing komt uit 2 Korintiërs 4: 13-18. 
Paulus schrijft in die tweede brief over het 
huidige leven en de toekomstige luister. We 
richten ons volgens Paulus niet op de zichtbare 
tijdelijke dingen maar op de onzichtbare 
eeuwige dingen. 
 
De 2e lezing komt uit Marcus 3, de verzen 20-
35. Deze tekst gaat over Jezus, de 
schriftgeleerden en zijn verwanten. De 
schriftgeleerden wilden hem meenemen omdat 

ze vonden dat Jezus zijn verstand had verloren, 
zijn familie dacht dat hij werd bezeten door een 
onreine geest. 
Hierna zingen we 
lied 418. 
 
 
Preek 
Marcus vertelt 
over Jezus, die 
terug naar huis gaat. Mensen verdringen zich om 
hem heen. Als Jezus’ familie hoort hoe bezeten 
hij werkt aan zijn missie, dat hij demonen uitdrijft 
om mensen te laten opstaan, dan gaan ze naar 
hem toe vanuit Nazareth en willen hem koste wat 
kost meenemen. Ook een groepje 
schriftgeleerden uit Jeruzalem vindt, dat Jezus de 
satan is die duivels uitdrijft. Jezus vraagt hen hoe 
Satan zichzelf nu kan uitdrijven, hij zou zichzelf 
daardoor te gronde richten. Als mensen rond 
Jezus hem erop attenderen dat zijn moeder en 
broers buiten staan en hem zoeken, kijkt hij de 
mensen om hem heen aan en zegt: “Jullie zijn 
mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die 
de wil van God doet, die is mijn broer en zuster 
en moeder.” Jezus is thuis in zijn missie, in zijn 
God. In die lichtkring gaat hij zijn weg met wie 
hem willen navolgen. Dat gaat verder dan 
bloedverwantschap, dan 
ben je met elkaar 
verbonden in 
geestverwantschap. Zo 
kun je gemeente van 
Christus zijn waar dan 
ook. Maar daar is wel 
een stap van buiten naar 
binnen voor nodig. Het 
vraagt iets van je. 
 
Na een ogenblik van 
stilte en orgelspel volgen 
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de mededelingen 
 
Bloemen  
De bloemen gaat deze week als groet van onze 
gemeente naar mevrouw G. Reitsma,-
Boesenkool, Jacob Algrasingel 8 in Wirdum. 
 
Collecten 
Gecollecteerd wordt voor (1) Kerk in Actie - 
werelddiaconaat (2) en kerkelijk werk. 
 

Gebeden, 
slotlied en 
zegen 
De predikant 
gaat voor in 
onze dank- en 

voorbeden die worden afgesloten met het 
zingen van lied 836: 1, 4 en 5: “O Heer, die 
onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs 
ons de weg der zaligheid en laat ons hart, door 
U geleid, met liefde zijn vervuld (2x).  
 
Ons slotlied is liet 969: 1, 2 
en 4: “Yn Kristus is gjin west 
of east, yn Him gjin noard of 
súd, mar ’t is ien mienskip 
troch syn Geast dy’t hiel de 
wrâld omslút.” 
 
Aan het slot van de dienst krijgen we Gods 
zegen mee.   
 
A           
 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer   
 Organist:       Klaske Deinum                    
 Ouderling:           Elizabeth Mozes,  
 Diakenen:           Wiebren Jongbloed, Nieske Span 

 Bloemen: Neeltje Hellinga 
 Koster:        Folkert Jongbloed 
 Beamer: Dick Sterrenburg 
 Tijdens deze dienst zijn geen foto’s gemaakt. De    
 foto’s komen uit ons fotoarchief. 


