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                        PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                     Wirdum e.o. 21 okt. 2018 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
Op deze zondagmorgen  gaat  Ds. R. Klijnsma 

uit Pijnacker  ons voor. 
In de jaren zestig was 
hij predikant van 
Wirdum.   
Om half tien worden we 
welkom geheten door 
ouderling van dienst 

Corry Brouwer. 
We zingen met elkaar 
als intochtslied lied 
121: 
“Ik sla mijn ogen op en 
zie 
De hoge bergen aan,” 
Na votum en groet 

volgt een stil gebed. 
Hierna volgt het drempelgebed. 
Na een kleine inleiding over de Bijbelzondag 
zingen we lied 513: 1 t/m 4: 
“God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
Het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort.” 
 
Er volgt een gebed voor de nood van de 
wereld, waarna we als glorialied zingen lied 
713: 1,2 en 5: 
“Wij moeten Gode zingen 
Haleluja” 
 
Na het gebed voor de opening van het woord 
zingen we lied 317: 1 en 2: 
“Grote God, Gij hebt het zwijgen 
Met uw eigen, 
Met uw lieve stem verstoord” 
 

Dienst van de schriften 
De 1e schriftlezing is uit Jesaja 40: 25-31 

De heilige vraagt met wie je Hem wilt vergelijken. 
Kijk omhoog: Wie heeft dit alles geschapen? 
 Na deze lezing zingen we met elkaar lied 315: 1 
en 2: 
“Heb dank, o God van alle leven 
Die zijt alleen Uzelf bekend” 
De 2e lezing is uit het evangelie 
van Johannes, hoofdstuk 16: 
12-22 
Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie 
kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de 
waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg 
wijzen naar de volle waarheid. 
 
Na deze lezing zingen we lied 333. We zingen dit 
drie keer. 
“Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
Dat Christus bij ons woning vindt” 
 
Preek 
Vragen we ons wel een af wat waarheid is?  
Waarheid is een mensenwoord, is een licht dat 
over ons bestaan schijnt. 
Pilatus zei: Wat is nou waarheid, en een 
“geestelijke” nazaat van hem in Amerika ziet 
alleen waarheid waar hij zelf beter van wordt. Je 
moet de waarheid niet alleen in het heelal 
zoeken. Begin maar bij jezelf. Dat je er bent, dat 
je ouders er zijn. Dan verwonderen we ons. 
Waarheid heeft met ons te maken. Maar ook met 
de bijbel. Iedere kerk heeft  een kansel waar een 
bijbel op ligt. Geen kerk en kerkdienst zonder 
bijbel. Als er waarheid is, dan zeker in dat Boek. 
Jezus wordt genoemd: de weg, de waarheid en 
het leven. Veel mensen zijn achter Jezus 
aangelopen, al 2000 jaar lang. Ze hebben in die 
ene Mens leven en waarheid gevonden. Kun je 
Jezus zijn waarheid concreet maken in je eigen  
bestaan? Liefde geeft altijd kansen, bouwt 
bruggen. Geloven is de waarheid zoeken, te 
beginnen bij Jezus. Leef in Liefde.  De geest zal 
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de weg wijzen naar de volle waarheid. De weg 
loopt door. En als je twijfelt( en wie twijfelt niet) 
grijp dan terug op de woorden uit Jesaja 40: 
“een eeuwig God is de Heer, Hij wordt niet 
moe, Hij raakt niet uitgeput” 
Met andere woorden: Er is een kracht die 
doorgaat. De Grote Waarheid van God is om 
ons heen. Het is een licht dat vóór onze tijd is 
verschenen en dat altijd voor ons uit zal gaan. 
 
Amen. 
 
Na de preek volgt er een 
moment van stilte en 
orgelspel.  
 
We zingen lied 321: 1,2,3,6 
en 7: 
“Niet als een storm, als een vloed, 
Niet als een bijl aan de wortel 
Komen de woorden van God, 
Niet als een schot in de nacht.” 
 
Dienst van het delen.   

 
De bloemen gaan 
deze zondag als 
groet van onze 
gemeente naar 
fam. K. Adema in 
Leeuwarden  
 
 

 
De 1e  collecte is voor het Ned. 
Bijbelgenootschap 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk. 
 
Voor in de kerk staat een stand met boeken van 
de Chr.boekhandel  “it Ljocht” uit Leeuwarden.  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed. 
De gebeden worden 
afgesloten met  het Us Heit 
 
Als slotlied zingen we 
staande lied 316 : 1,2,3 en 4: Dit zingen we in 
het fries. 
“ Gods libbenswurd is net te dreech 
Is net te djip, is net te heech”  

Heenzending en zegen 

 
We ontvangen de 
zegen van de Heer 
en beantwoorden dit 
met een drie keer 
gezongen  
amen.   
 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar 
een kopje koffie te drinken en bij de boekenstand 
te kijken en evt. iets te kopen 
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Voorganger:  ds. R. Klijnsma Pijnacker 
Organist:  Mars van’t  Veer 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
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