
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 1 november 2009  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag, 1 november 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 

Deze dienst staat in het 
teken van het gedenken 
van hen, die ons zijn 
voorgegaan in leven en in 
sterven. Zoals dat bij hen 
zeker gebruikelijk zal zijn 
geweest,  lezen wij eerst de 
10 geboden. Wij doen dat 
deze keer uit de bijbel Wurd 
foar Wurd. 
 

Dienst van de schriften 
Bij het openen van de 
Schrift leest ds. 
Wagenaar het 3e vers 
van Sjongend op Wei 
137, een vers dat zou 
hebben gepast bij onze 
voorouders: 

U, onze morgen, 
houd u niet langer 
voor ons verborgen: 
keer bij ons weer. 
Wees in ons midden met uw genade, 
leer ons weer bidden tot u als Heer. 

 
1e lezing: Matt. 5:1-10 (de zaligsprekingen) 
2e lezing: Openb.7: 9-17 (van “Hierna zag ik dit: 
een onafzienbare menigte, die niet te tellen 
was, uit alle landen en volken, van elke stam en 
taal …tot …...En God zal alle tranen uit hun 
ogen wissen”. 
 
Preek: 
Wij gedenken hen, die ons zijn voorgegaan, 
niet alleen onze (voor)ouders, maar ook onze 
geestelijke voorouders uit alle tijden, al die 
mensen die in onze traditie hebben gestaan. In 
de tijd dat ds. Wagenaar in Afrika was had men 
het vaak over de “Kerk op aarde” en de “Kerk in  

 
de Hemel”. In het gedeelte Openbaringen dat net 
is gelezen, werpen we een blik in de Hemel. Let 
wel, het gaat hier om een beeld, het moet niet te 
letterlijk worden genomen. Als dan wordt 
gevraagd: “Wie zijn al die mensen”, dan wordt 
gezegd, dat ze uit de grote verschrikkingen 
komen (in de tijd waarin dit verhaal werd 
opgeschreven werden mensen vervolgd omwille 
van hun geloof). In Openbaringen wordt onder 
meer gedoeld op de mensen die hebben 
volgehouden, de mensen waarvan Jezus later zal 
zeggen: “Zij die zuiver zijn van hart”, dus de 
mensen die zich blijven inzetten voor vrede en 
gerechtigheid, de zachtmoedigen.  
Het gaat nu over de hemel, maar eigenlijk weten 
we maar heel weinig van de dood. We weten dat 
we goed terecht komen en dat is voldoende. 
Daardoor kunnen ons richten op ons leven hier 
op aarde, waar wij de weg van God mogen gaan. 
Jezus zegt: “Ga door op die weg van rechtvaar-
digheid, van de vrede; en zo een teken te zijn 
van het Lam. En wees getroost, de menigte zal 
ontelbaar zijn. Denk aan de ontelbare rijen 
heiligen die ons zijn voorgegaan.  
Alle Lof en Eer, Macht en Kracht komen toe aan 
God, tot in eeuwigheid. Amen.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Rondom Hervormingsdag 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Wij bidden voor hen die ons zijn voorgegaan in 
onze lange geloofstraditie 
zoals de Aartsvaders, 
Mozes, de profeten, de 
apostelen, de Kerkvaders, 
de kerkhervormers, de 
“oude heiligen” zoals 
Franciscus en Bonifatius tot 
de “moderne heiligen”zoals 
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Bonhoeffer, Titus Brandsma en Anne Frank, 
onze voorouders, onze ouders en vele anderen. 
  

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar 
mevrouw 
A. Wolters-
Castelein aan de 
Legedyk. 
  
Het bloemstuk 
was gemaakt door 
Fokje Talsma. 
 

 
Rondgang over begraafplaats 

Na de dienst maken we een rondgang rondom 
het kerkhof om ons gedenken vorm te geven 
met bloemen, kaarsjes en dergelijke.  

 

 
 
 
 

Koffiedrinken 
Na de rondgang komen velen nog even terug in 
de kerk om na te praten onder het genot van een 
kopje koffie.  

 

 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids- Jong 
Ouderling van  
dienst:   Sake Mink, Anne de Haan (2e) 
Diakenen:  Jannie Lindeman, Gjalt 

 Lindeboom 
 


