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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 16 februari 2020    

 
Welkom 

We worden namens de 
kerkenraad welkom geheten 
door Corry Brouwer. 
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Als aanvangslied zingen we 
lied 601: 1,2,3 “Licht dat ons 

aanstoot in de morgen”.   

Na bemoediging en groet 
volgt een stil gebed. 
Wij zingen lied 833 in het 
Engels en het Nederlands 
“Neem mij aan zoals ik 
ben”. 
Het drempelgebed mondt 
uit in het kyrie-gebed, een 
roep om ontferming.   

Het loflied is lied 657: 1,3,4 “Zolang wij 
ademhalen”. 
Ds. van den Briel leidt het thema van de dienst 
in: Weest niet bezorgd. Je kunt geen twee 
heren dienen; je moet kiezen tussen God en 
mammon. 
 

Dienst van het Woord 
Als gebed om de Heilige Geest wordt lied 333 
“Kom, Geest van God” tweemaal gezongen. 

De schriftlezing is Matteüs 
6: 24-34 over het niet 
bezorgd zijn.   
We zingen lied 362: 1,2,3 
“Hij die gesproken heeft 
een woord dat gáát”. 
 

Overdenking 
De laatmiddeleeuwse 
filosoof en theoloog 
Meister Eckhart heeft veel gepreekt over een 
leven zonder waarom. Er is geen reden te 
noemen waarom ik leef. Ik leef omdat ik (graag) 
leef, zonder waarom, ontvankelijk voor een leven 
met God. Zoals een bloeiende roos. 
Jezus doet ook een oproep om onbezorgd te 
leven. Niet voor mammon, het bezit en macht 
van mensen over mensen. God staat voor een 
samenleving waarin iedereen gelijk is en gelijke 
kansen moet krijgen. Bij mammon gaat het om 
macht en eer. Zoals bij de godsdienstige leiders 
in Jezus tijd. Compromissen met de bezetter uit 
Rome.  
Jezus roept op om te kiezen voor 
het koninkrijk van God, 
onbezorgd. Maar wij zijn toch 
bezorgd over de toekomst van de 
wereld, opwarming, democratie, 
arm en rijk, drugs en alcohol. 
Daarmee zijn Jezus woorden niet 
waardeloos geworden. Kijk naar lelies en vogels, 
die zijn zoals ze zijn. Het gaat om de levensstijl 
van de mens, met het koninkrijk als 
oriëntatiepunt. Innerlijke kracht. Meister Eckhart: 
God in de mens. Echt leven, liefde, gastvrijheid, 
vergeving, rechtschapenheid, een wereld waarin 
God kan wonen onder de mensen. 
Aan het slot van de overdenking luisteren we 
naar een lied van Huub Oosterhuis, gezongen 
door Trijntje Oosterhuis: 
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Wek mijn zachtheid weer 
geef mij terug de ogen van een kind 
dat ik zie wat is  
en mij toevertrouw 
en het licht niet haat 

 

Stilte  
Na de stilte zingen we lied 322: 1,2,3 “De 
chaos schiep tot mensenland”. 

 
Dienst van het delen en gebeden 

Mededelingen door 
ouderling van dienst: 
de bloemen gaan 
naar Karin Voetberg 
en partner. 
1e collecte: Kerk in 
Actie, twee projecten 
in Kameroen.   
2e collecte: kerkelijk 
werk. 

We zien twee korte films van Kerk in Actie over 
Kameroen (landbouw en kinderen). 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het 
samen uitgesproken Onze Vader. 
Het slotlied is lied 315: 1,2,3 “Heb dank, o God 
van alle leven”. 

 

 

 
Zending en zegen 

Wij beantwoorden de zegen met           
               een driemaal gezongen Amen.   
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Nel van den Briel,  
                               uit Oudeschoot  
Organist:  Albert Minnema   
Ouderling: Corry Brouwer   
Diakenen: Jannie Lindeman, Nieske Span         

Koster:  Haye de Boer    
Beamer:  Dick Wijbenga   
Bloemen:  Bep Minnema 
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