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                      PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 5 maart 2023 

 
Welkom  
Op deze 2e zondag van de 40-
dagentijd heet ouderling van 
dienst, Hinke Meindersma, 
iedereen in de kerk en thuis van 
harte welkom.  
 
Hierna zingen wij het 

openingslied, lied 25a: `Mijn 

ogen zijn gevestigd op God, of Hij 
mij redt` 
 

 

Na votum en groet bidden 

wij het  

kyriegebed en zingen daarna 
lied 33: 4 en 5: `Wat ook de 
volkeren beramen, Hij slaat het 
stuk met sterke hand` 
 

Toelichting bij de 
bloemschikking: 
In Jezus` worstelingen op de berg komen 

Mozes en Elia hem 
een hart onder de 
riem steken. Zij 
hebben beide 
ervaring met `een tijd 
van veertig`. Wat telt 
in wat een mens 
soms meemaakt, is 
zijn woestijnervaring. 
Of die van een 

ander, die weet hoe je de woestijn kunt 
overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.  
 

Wy bidde meiinoar om de Hillige Geast 
Klaaske de Boer doet de 
schriftlezingen.  
De eerste schriftlezing is uit 
Exodus 24: 12-18 
 
Hierna zingen wij lied 542: 1 
en 2: `God roept de mens 
op weg te gaan, zijn leven is 
een reis: `Verlaat wat gij 
bezit en ga naar `t land dat 
Ik u wijs`  
 
De tweede lezing is uit Johannes 4: 5-26 
 
Wij zingen lied 542: 3 en 4: `Heer, geef ons moed 
en doe ons gaan uw weg door de woestijn en laat 
uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes 
zijn` 
 

Verkondiging 

De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse 
vrouw bij de bron vindt plaats in zeer ongewone 
omstandigheden en tegelijk gebeurt er iets heel 
gewoons: Jezus en de vrouw hebben elkaar 
water gegeven en samen gedronken. Dit 
evangelie is een eerbetoon aan alle gewone, 
goede, normale mensen die het goede doen in 
normale- maar ook in abnormale 
omstandigheden. Het gebaar van deze vrouw is 
vol van liefde, menswaardigheid, gulheid, 
onbaatzuchtigheid en een daad waar geen 
oordeel in zit. Daarom staat dit verhaal symbool 
voor al het goede dat mensen elkaar geven. Alles 
wat gedaan wordt uit liefde blijft bestaan. Jezus 
oordeelt niet maar gaat uit van gelijkwaardigheid, 
om de menswaardigheid en menselijkheid voor 
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ieder mensenkind en dat is ook ten diepste de 
Joodse, Christelijke en Islamitische visie op het 

menszijn. Het is ook een les 
voor de leerlingen van Jezus: 
de ander is geen gevaar maar 
een medemens. Het op twee 
na belangrijkste gebod in de 
Thora is: heb de vreemdeling 
lief. Jezus laat dit zien bij de 
Samaritaanse vrouw.  

De Schrift zegt dat ontmoeting begint zonder te 
oordelen want dat maakt ontmoeten mogelijk. 
Ethiek is niet alleen weten wat goed is maar 
ook het goede tot onderdeel maken van je 
leven. Dat ook wij oog blijven houden voor het 
goede. Met de blik op Jezus, op zijn weg naar 
Jeruzalem, naar Pesach zien wij Hem niet 
oordelen maar ontvangen en dan geven. Dat 
wij in deze veertig dagen op weg naar Pasen 
deze ontmoeting van Jezus met de 
Samaritaanse vrouw niet vergeten en blijven 
doen wat zij doet: een beker water geven, iets 
goeds doen. Gelovig, bevrijd, gezegend en 
geborgen. 
 

Moment van stilte 
 
Orgelspel 
 
Wy sjonge liet 653: 1 en 
3: `Ferburgen Hear dy`t 
by ús binne, út Jo te 
libjen al den dei` 
 

Mededelingen 
- De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar Jinke 
Kuperus 
- Een uitnodiging om 
mee te zingen in het 
Projectkoor op Goede 
Vrijdag 
 
 

Collectes: 1e: KIA – Voorjaarszending Palestina 
                 2e: Kerkelijk werk 
 

 

Gebeden  
Nei de gebeden bidde wy yn stilte de gebeden 
fan ús hert. Wy slúte de gebeden ôf troch 

meiinoar it  `Us Heit` te bidden 

As slotliet sjonge wy liet 425: `Wat Kristus ús 

learde is sied ta bekearing, wy siedzje it op ierde 
en wachtsje op wat komt` 
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Sinding en seine 

 
Wy beame de seine mei in 3 x songen `Amen` 
 
Nei de tsjinst is der gelegenheid om inoar te 
moetsjen ûnder it genot fan kofje mei cake. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: Ds. Ulbe Tjallingii, Bitgum                                                   
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling: Hinke Meindersma 
Diaken:  Folkert Jongbloed 

Koster:  Hester Wolters 
Beamer:  Dick Sterrenburg 
Bloemen:  Lies de Jong 
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