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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o.  
      Zondag, 1 mei 2022 - 09.30 uur 

 

Welkom 
Na het 
welkom van 
de ouderling, 
zingen we 
lied 723: 
“Waar God 
de Heerzijn 
schreden 
zet.”  

 
Bemoediging, groet, gebeden 
Na groet, bemoediging, stil gebed en 
drempelgebed wordt gezongen lied 825, 1 en 3: 
“De wereld is van Hem vervuld.” 
 

Verhalen 
De eerste schriftlezing komt uit 1 Johannes 4: 
1-8 – Wie de Zoon heeft, heeft het leven, 

gevolgd door 
lied 315: “Heb 
dank o God.” 
De 2e lezing uit 
Johannes 15: 
12 tot 17, 
waarin Jezus 
onder andere 

zegt: 
“Mijn 
gebod is 
dat jullie 
elkander 

liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.”   
 

 

Verkondiging 
Sommige mensen moeten in dit leven wel heel 

veel meemaken. Daarnaast geven velen blijk 

van veel veerkracht, 

 levensmoed en  

geloof, die hen  

overeind houden.  

Wie had gedacht,  

dat wij anno 2022  

te maken zouden  

krijgen met bedreigingen van een oorlog binnen 

Europa? En als twee christelijke landen elkaar 

zo bevechten, tast dat onherroepelijk je 

mensbeeld aan. En als je mensbeeld zwakker 

wordt, komt ook je Godsbeeld in gevaar. We 

zijn immers naar Zijn beeld geschapen.   

Johannes spreekt vandaag over een Jezus-

crisis. De gemeente was verdeeld, er werd 

getwijfeld aan de goddelijke status van Jezus. 

Johannes was daar heel duidelijk in: waar de 

menselijkheid van Jezus niet wordt toegelaten, 

wordt de vermenselijking van de wereld ook 

tegengehouden. God wordt in Jezus mens. 

Door die menswording kunnen ook wij pas echt 

mens worden. Door Jezus is God voor eens en 

voor altijd bij ons, diep in ons. Verder roept 

Johannes ons op om kritisch te zijn – wees niet 

te naïef, hoed je 

ervoor om niet 

achter 

Jezusbeelden 

aan te lopen die 

toevallig in de 

mode zijn.  Houd 

je aan de Bijbelse God die in de  

gekruisigde Jezus mens is geworden. De 

voorganger heeft wel wat moeite met deze 
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laatste absolute opstelling van Johannes. Er 

spreekt weinig uit van de liefde van Jezus, 

waarover de evangelisten steeds verkondigen. 

Liever geen houding van dat wij wel precies 

weten hoe het zit, maar een zoektocht naar het 

beeld van God met respect voor de opvatting 

van anderen. Laten we achter Jezus aan blijven 

gaan, vol van Zijn liefde.  

 
Hierna is er een moment stilte en orgelspel.  
 

Bloemen en 
collectes 
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar 
mevrouw Zandberg 
aan de Legedyk  te 
Wirdum.   
Collectes: 1. diaconie, 
2. kerkelijk werk. 
 
 Gezongen wordt lied 

825, 4-5: “Hij meet ons tijd en ruimte toe”. 
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De voorbeden, het dank- en stil gebed worden 
afgesloten met het gezamenlijke Us Heit. 
As slotliet klinkt liet 919: “Gij die alle sterren”. 

 
 
 

 
Hierna 
ontvangen we 
Gods zegen.  
 
 
Na afloop staat 
de koffie klaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Gerrit de Haan 
Ouderling: Linda Jongbloed 
Diaken:  Hannah Reitsma 
Orgel:   Klaske Deinum 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Koster:  Wiebe Brouwer 
Bloemen:  Janke Riemersma 
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