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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag, 2 augustus 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Wij keren ons in stilte tot God, waarna we het 
drempelgebed bidden: 
“Niet om te oordelen zijt Gij gekomen God, 
maar om te zoeken wat verloren is, om te 
bevrijden…….”. 

 
Voor de kinder-
nevendienst 
meldt zich één 
kind.  
 
 
 
 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Romeinen 3: 21 -31. 

 
Preek: 
Luther was de 
overtuiging 
toegedaan, dat je 
manier van leven 
geheel in 
overeenstemming 
moest zijn met de 
Wet. Hij voerde dat 
door tot in het 
extreme, 

bijvoorbeeld in het vasten, in het doen van 
goede werken. Door goede werken kon je als 
het ware het hiernamaals verdienen. Luther zat 
helemaal in het schema van de Wet; als er 
alleen maar sprake was van schuld, kon er 
alleen maar straf volgen. Paulus zat 
aanvankelijk op dezelfde lijn. Hij kwam uit de 
Farizeeën, dus hij wist alles van het onder-
scheid rein en onrein. Maar daar is hij compleet  

 

i
n vastgelopen. Bij Damascus kreeg hij een 
enorme klap. In een bliksemflits ontdekte hij dat 
de Wet Jezus’ dood niet rechtvaardigde, maar 
dat Jezus de Rechtvaardige was. Paulus viel 
terug op Abraham, die geen wet had, maar enkel 
leefde uit het geloof. Paulus zegt wat in feite alle 
Joden hem zullen nazeggen: God is één. Hij is 
de God van allen die geloven, zowel besnedenen 
als niet-besnedenen. Paulus zegt in Romeinen 3, 
vers 22, dat God vrijspraak schenkt aan allen, die 
geloven in Jezus Christus. En dat staat niet 
haaks op de Wet, maar is juist de bevestiging 
ervan. 
 

Overleden Sjoerd van der Woude 
De ouderling van dienst verzoekt de 
gemeenteleden om op te staan. Ze deelt mee,  
dat op 31 juli 2009 is overleden ons gemeentelid 
Sjoerd van der Woude van de Swichumerdyk. 
Van der Woude verbleef al een poos in 
Greunshiem. De afscheidsdienst is komende 
dinsdag in deze kerk.  
 

De minsken fan foarby,  
sy bliuwe yn ús libben. 
De minsken fan foarby,  
sy binne ús besibbe 
yn leafde, yn ’t ferheljen 
dat wy sa graach werhelje, 
yn blommeswietrook, yn in liet 
dat opklinkt út fertriet. 
 
De minsken fan foarby, 
Sy wurde net ferjitten;  
de minsken fan foarby, 
binne yn in better witten. 
Sy wenje by de Heare, 
gjin leed sil har mear deare. 
De minsken fan foargoed foarby, 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

02 augustus 2009  

2 

Binne yn it ljocht, bin’ frij. 
    Hanna Lam 

 
Hierna zingen we van Ps. 90 de verzen 1 en 8. 

Ondertussen steekt een der diakenen een 
kaarsje aan, dat na de dienst wordt geplaatst in 
de kapel.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
Ds. Lof schenkt in de gebeden aandacht aan 
het overlijden van Sjoerd van der Woude, zijn 
vrouw Akke en de kinderen. Ook staat hij stil bij 
mevrouw Boesenkool die al tientallen jaren 
werkzaam is in Zimbabwe en momenteel van 
een welverdiende vakantie geniet bij haar 
zuster aan de Jacob Algrasingel, waar ze de 
afgelopen week ook haar verjaardag heeft 
gevierd Komende week keert ze terug naar 
Afrika.  
 

 Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar de gezusters 
Boesenkool aan de Jacob Algrasingel.  

 Het bloemstuk was gemaakt door Gina 
Turkstra 
 

Koffiedrinken 
Na afloop van 
de dienst 
praten we 
onder het 

genot van een kopje koffie nog even na in de 
Fikarij.  
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. D.Lof, Leeuwarden 
Organist:  Bram Postmus 
Koster:  Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Koosje Reitsma 
Diakenen: Jannie Lindeboom, Hinke 

Meindersma 
 
 


