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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 20 januari 2019 
 
Een frisse, prachtig berijpte en zonnige 
zondagochtend. Ieder komt naar de kerk voor 
ontmoeting en samenzijn. Binnen is het 
behaaglijk warm. 
 
Vandaag is de start van de `Week van Gebed 
voor de Eenheid` - RECHT VOOR OGEN 
 

Welkom en mededelingen 
 
De ouderling 
van dienst, 
Linda 
Jongbloed, 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 

Wij zingen het openingslied: `Vrede voor jou`: 1 
en 3, op de melodie van Lied 865: `Vrede voor 
jou hierheen gekomen, zoekend met ons om 
mens te zijn` 

 

 
Stilte, Groet en het 
Licht van de Paaskaars 
 
 
 

 
Drempelgebed 
Als antwoord 
zingen wij, op de 
melodie van Lied 
116: `Soms is er in 
de wolken iets van 
God, iets 
wonderlijks – als 
door Zijn hand geschreven`, uit `Uitgesproken`, 
Joke Verweerd 
 
Da. Nicolay geeft uitleg over het thema `RECHT 
VOOR OGEN`. Dit thema komt van de kerken uit 
Indonesië. 
 

Wij bidden het gebed om ontferming en 
opening van het Woord 
Hierna zingen wij , op de melodie van Lied 116: 
`Soms is er in de stilte iets van God` 
 

Dienst van de Schriften 

Lezing: De mensen uit 
Indonesië wijzen op: 
Romeinen 12: 1 – 13 
 
Wij zingen Lied 531: 1 en 2: 
`Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, om zomaar zonder 
praten hun netten te verlaten` 
 
Lezing: `Recht voor ogen` is begonnen in Marcus 
1: 16 t/m 20 
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Wij zingen Lied 531: 3: `Christus die door de 
wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons 
met zich mede` 
 

Uitleg en verkondiging 
Tijdens de verkondiging wordt er 
een schilderij over Eén lichaam – 
1 Korinthe – op de beamer 
vertoond.   
 

Da. Nicolay laat een biljet van € 
100 zien: wie wil dit hebben? 
Daarna verfrommelt zij het: wie 
wil  het nu nog hebben? En als 
het vuil en vertrapt in de modder 

ligt? Het houdt waarde, net als wij mensen. Hoe 
je er ook uitziet en wie 
je bent: je blijft van 
waarde, altijd!  
Dat geldt voor iedereen 
hier en in Indonesië. 
RECHT VOOR OGEN 
komt van kerken uit 
Indonesië. In de bijbel 
staat in deuteronomium 

16: 20: `Zoek het recht en niets dan het recht`. 
Anders gebeurt zoals een oud Indonesisch 
spreekwoord zegt: `Een muis sterft van de 
honger in de schuur vol rijst`. 
 De 4 vissers, waar Marcus over vertelt, worden 
geroepen door Jezus. Zij geloven in het visioen, 
de droom van Gods vrede en veiligheid op 
aarde tussen de mensen. Zij gooien daarom het 
roer van hun leven om en worden volgelingen 
van Jezus. Jezus = God redt!  
Stel je voor dat Jezus langs komt en jou vraagt: 
Wat kun jij betekenen in het leven van 
medemensen, en dus ook in je eigen leven? 

Daarvoor heb jij van 
God ontvangen een 
talent om zorg te 
geven om te laten 
merken: ik zie je en 
denk aan je. Ook 
voor elkaar bidden. 
Jezus zou daarbij 
zeggen: doe recht 
aan elkaar, zoals je 

bent geschapen door God. Niet op eigen kracht 

en alleen, maar God helpt, inspireert, geeft je dat 
wat je nodig hebt om een `Jezus klus` op te 
pakken. Het mooie ervan is om te ervaren dat je 
niet alleen iets doet voor de ander maar dat het 
ook jezelf als mens rijker maakt van binnen, in 
wie je bent.  Want wonderlijk maar waar: Geven 
is dan tegelijk ook ontvangen. Heb het recht voor 
ogen. We kunnen het! God zij dank. Amen. 
  
Wij zingen: `Wij mensen blijven dromen dromen 
en vergezichten zien. Een nieuwe aarde die gaat 
komen, te vinden al misschien`, op de melodie 
van Lied 65. 
 

Woorden van Geloof en Leven 
 

Gods Liefde en Licht 
Als Gods Liefde en licht wonen in de ziel, 
zal er schoonheid zijn in de mens. 
Als er schoonheid is in de mens, 
zal er harmonie zijn in het eigen huis. 
Als er harmonie is in het huis, 
zal er rust zijn in de eigen omgeving 
Als er rust is in de eigen omgeving 
Spreidt vrede zich uit in het land. 
Als er vrede komt in het land, 
doen wij recht aan elkaar 
en zal er vrede zijn op aarde 
omdat Gods liefde en licht 
wonen in de ziel van ons mensen.  
 
Wij zingen: `En licht en sterk, vol zachte 
krachten, die onverzet`lijk zijn, bevechten wij de 
kwade machten, die niet te tellen zijn`, op de 
melodie van Lied 65. 

. 

Dienst van de gebeden en gaven 

 
De bloemen 
gaan vandaag 
als groet van 
onze gemeente 
naar het 
echtpaar 
Jongbloed in 
Wytgaard. 
 
Collecte: 1. 
Oecumene  2. 
Kerkelijk werk 
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Bidden met en voor elkaar 
 
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden en 
hierbij wisselen wij de gebeden af door het 
zingen van Lied 23c: 1, 2 en 5: `Mijn God, mijn 
herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene 
streek; daar rust ik aan een stille stroom – en 
niets dat mij ontbreekt` 
 
Als afsluiting van de gebeden bidden wij 
gezamenlijk het `Onze Vader` 
 
Als slotlied zingen wij Lied 418: 1, 2 en 3: `God, 
schenk ons de kracht dicht bij U te blijven` 

Zending: 

Mensen die hopen 
zien verder 
mensen die liefhebben 
zien dieper 
mensen die geloven 
zien alles in een ander licht.   

 
Wij ontvangen  
de zegen 
Als antwoord zingen  
wij Lied 418: 4. 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Corry Nicolay-Bouwer                                                        
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Linda Jongbloed 
Diakenen:  Tjitske Cnossen 
    Wiebren Jongbloed 

Koster:   Haije de Boer 
Beamer:   Steven Feenstra 
Bloemen:   Lieuwkje van Lune 
 
Verslag: CBB Foto: ROB 


