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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 24 januari 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 
Het intochtlied is Gez 329: 1 en 2 
Daarna wordt het gebed om ontferming biddend 
gezongen: SOW 139 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: 1 Kor 6 : 9-11 
2e lezing: Rom 1 : 26-32 
 
Preek: Homo haat of mannenliefde? 
In het kader van het Paulus jaar zijn in het 
leerhuis van afgelopen week deze 2 lezingen 
behandeld. 

 Veel kerken zijn verdeeld over dit onderwerp. 
Een homo moet nog altijd strijden, soms staat 
er zelfs de doodstraf op. Veel mensen/jongeren 
hebben het zwaar, ze durven er niet voor uit te 
komen.  
In  de Korintiërs brief spreekt Paulus over 
‘schandknapen’, hij noemt het seksueel 
misbruik, maar ook ander gedrag, 
onaanvaardbaar. Zoiets hoort niet in het 
Koninkrijk Gods. Maar Paulus bedoelt niet de 
liefdesrelatie tussen mensen. Het gaat over de 
macht van mensen op anderen, dat keurt hij af. 
In de Romeinenbrief spreekt Paulus over 
‘jongensschenders’. Hij weet wat er gebeurt, hij  

weet van de seksuele losbandigheid in Rome, 
daar was het rijkdom, eten, kleding. Maar er was 
ook het machtsmisbruik. Hij ziet ontwikkelingen 
waarin het alleen om eigen belang gaat, er zijn 
geen normen en waarden. 
Ze zijn zonder liefde en barmhartigheid. Paulus 
komt in opstand tegen het machtsmisbruik. 
Deze teksten zijn heftig. We mogen leren dat er 
liefde en barmhartigheid is in ons eigen leven. 
Het machtsmisbruik in deze tijd is de 
kinderporno, de lover boys, het misbruik van  
kinderen door hun opvoeders. Op welk niveau 
dan ook, het misbruik is verkeerd! 
Het mag niet zo zijn dat andere mensen worden 
gebruikt voor eigen genot. 
Paulus heeft dat destijds ook veroordeeld. 
Dat we mogen leven in liefde en barmhartigheid. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Oecumene  
2e Collecte: Kerk 
Bij de uitgang is een extra collecte voor de 
slachtoffers van de aardbeving in Haïti 
  

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gebeden voor de slachtoffers van de 
aardbeving in Haïti, voor de kerkrentmeesters die 
deze dagen weer op pad 
zijn. Er wordt gebeden 
voor de homo’s en 
lesbiennes, voor de 
mensen die er moeilijk 
mee weten om te gaan, 
die het niet willen/kunnen 
accepteren. 
  

Bloemen 
De bloemen gingen naar: 
Mw.v/d Veen, 
Swichumerdyk 29  
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Het bloemstuk was gemaakt door:   
Neeltje Hellinga. 
 

Heenzending en Zegen 
We sluiten af met het zingen van SOW 191: 
 

Liefde is blij zijn, een arm om je heen 
Liefde is lachen, is nooit meer alleen 

Liefde is luisteren, de woorden gaan door. 
Liefde is fluisteren, heel zacht in je oor. 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds Hinne Wagenaar.  
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Jannie Lindeman/ 

WiebeBrouwer 
Ouderling van dienst: Koosje Reitsma 
Diakenen:  Wybren Jongbloed en  

Hinke Meindersma 
 


