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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 06 maart 2022 

De 1e zondag van de 40dagentijd 
 
Welkom 
Het was een stralende zondag 
op deze eerste zondag van de 
40dagentijd. De ouderling van 
dienst Elizabeth Mozes heet ons 
welkom  
 

Dienst van voorbereiding 
Wij zingen als opningslied lied  
lied 542: 1,2,3. “Goed roept de 
mens op weg te gaan, zijn leven 
is een reis… 

 

 
Bemoediging en groet 
 
 
Na de bemoediging en 
drempelgebed zingen wij 
Lied 542 vers 6. “Eer aan de 
Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest..”   
 
 
 

 
 
 
 

 

Bij de bloemschikking.  
Er werd uitleg gegeven over 
het bloemstuk bij deze 1e 
zondag van de 40dagentijd. Bij 
het bloemstuk stond een kaars 
voor de mensen in de 
Oekraïne. Gina Turkstra stak 
de kaars aan.  

 
 
 
 
Gebed om 
ontferming 
Na het gebed 
om ontferming 
zingen wij lied 
300C. “Ontferm 
u over de 
aarde, 
Over de dieren, 

over de planten, 
Over de zee, het land en de lucht.. 
Laat uw hart spreken, Kyrie eleison”.  

.   
Dienst van de schriften 
De 1e lezing in uit 
Deuteronomium 5:6-21. De tien 
leefregels.   
 
Wij luisteren naar het zingen 
van: “God van hemel, zee en 
aarde,” lied 210, gezongen 
door Henk Kraaijeveld 
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De 2e lezing is uit Lucas 4: 1-13. Jezus die 40 
dagen in de woestijn verblijft.  
 
Gezongen wordt 338C Liedboek (Taize) 

 
Preek 
De tien leefregels werden gelezen. En over 
Jezus die na zijn doop 40 dagen de woestijn in 
ging en zich daar niet liet verleiden door de 

duivel. De 
overdenking ging 
mede aan de hand 
van een beeld van 
de Roemeense 
kunstenaar Liviu 
Mocan: 

Invitation/Decalogue (de Tien Geboden), 
2008/09.   Tien vingers die in een kring staan en 
omhoog steken. Je kunt er beschermd zitten 

binnen met zachte kleuren en 
rondingen… maar er ook 
‘uitstappen’ en de donkere 
kant te zien. Tien vingers als 
vingerwijzingen. Je kunt er in 
en uit lopen. Geloof, hoop en 
liefde. Wat lijkt dat ver weg 
met de oorlog in de Oekraïne. 
Hoop grenst aan wanhoop. 

Onze leven is een reis die gaat door water en 
woestijn. Dat valt niet mee. Deze 10 vingers zijn 
hemel wijzend in een wereld met hemeltergend 
leed. En toch op weg naar Gods toekomst… 
beloofd land. 
 

Moment van stilte waarna wij luisteren naar 

orgelspel  
 

Dienst van het 
delen 
De bloemen gaan als 
groet van de 
gemeente  
 
De 1e collecte is voor 
Kerk in Actie: Ruanda 
De 2e collecte is voor 
het kerkelijk werk.   

 
Gebeden 
Na de gebeden bidden we met elkaar het Ús Heit 

 
Als slotlied zingen wij lied 416 vers 2, 3 en 4. 

“Hear wês mei ús oan’t de oare kear”. 

 
 
Zending en zegen 
Wij krijgen de zegen mee en 
beantwoorden die met 3 keer:  
Amen!  

 
 

En na de dienst was er 
koffie, koek en tijd om 
elkaar te ontmoeten 
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Kom in de Kring 

Vanochtend was de eerste ‘Kom in de 

Kring’ in de Fikarij tegenover de Sint 

Martinuskerk!Een groep voor kinderen 

van 0 t/m 5 jaar, bij de ouders op schoot. 

En in de andere ruimte waren de 

kinderen van 6 t/m 12 jaar! De koffie, 

thee, limonade, koekjes en paaseitjes 

stonden klaar. 

We hadden voor beide 

groepen hetzelfde 

programma, maar 

aangepast op de 

leeftijden. 

 

We zaten in een kring om een tafel(tje). Op 

het tafeltje stonden een kaars, een bloem 

en een doos.   

‘We zijn gekomen groot en klein, ik ben 

… en wie ben jij?’   

Zo fijn dat de kinderen (en de ouders) 

waren gekomen! Dus we zeiden tegen 

iedereen: welkom, wat fijn dat je er bent! 

En een rondje, waarbij iedereen zijn of 

haar naam mocht zeggen. Om even kennis 

te maken! Het kaarsje werd aangestoken en 

we zeiden een ‘welkomsgedichtje’, met 

gebaren 

Dag vlam, dag bloem, dag doos. 

Mijn voet zet ik neer 

Want ik ben er weer 

Met hart en hoofd en hand. 

Dag jij, jij en jij 

Iedereen hoort erbij, in de kring 

 

Daarna gingen we kijken wat er in de doos 

zat. Het bleek een mooi rood hart te zijn! 

Het hart staat voor liefde. Wie houdt van 

jou? Van wie houd jij? We konden aan alle 

kinderen vertellen dat Jezus heel veel van 

ons allemaal houdt. 

Iedereen luisterde daarna aandachtig naar 

het verhaal over ‘Het potlood en het 

gummetje’. Waarbij het gummetje het 

potlood ging helpen als hij fouten maakte 

en zo werden het 

gummetje en het 

potlood vrienden. Zo 

wil God ons ook 

helpen, omdat Hij 

zoveel van ons houdt. 

 

Alle kinderen hebben (soms met hulp van de 

ouders) hun eigen handen getekend en 

versierd, met hun naam en hun 

geboortedatum. 1 hand als versiering voor 

op de doos en de andere hand is bedoeld 

voor onze eigen ‘kom in de kring – 

verjaardagskalender’! 

De viering hebben we afgesloten met een 

gebed en een lied! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blij, blij, mijn hartje is zo blij 

Want Jezus is een vriend van mij, 

Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, blij, 

blij. 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum 
Ouderling: Elizabeth Mozes 
Diaken:   Folkert Jongbloed 
Koster:   Gerrit de Vries 
Bloemen: Gina Turkstra 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 

Kom in de Kring:  Linda, Tjitske en Hannah 

Tekst: ROB/HvdH Foto: ROB/HvdH  


