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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 11 juli 2010 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling 
van dienst 
Sandor 
Weerstra heet 
ons namens de 
kerkenraad van 
harte welkom.  
De dienst wordt 
geleid door de 
kerkenraad. Arie 

Dol is de liturg en Reinie 
van Akker verzorgt de 
preek.  
We zingen Gezang 7 vers 
1 en 4.  

“Het woord dat U ten 
leven riep”. 

 
 
We lezen De Tien Woorden (naar ds. Doede 
Wiersma) 
Ze hebben de tien woorden op hun vingers 
nageteld en in daden omgezet, zo strijdend 
voor een rechtvaardige wereld: 
1. Wijs mij niet af, door iemand of iets anders 

te aanbidden. 
2. Leg Mij nooit vast in een zelfgemaakt 

beeld. 
3. Gebruik mij niet als dekmantel voor 

onrecht, wees in mijn naam een zegen en 
geen vloek. 

4. Vier één dag in de week dat je een vrij 
mens bent,kom tot rust en bedenk hoe 
onderdrukking kan worden opgelost en 

voorkomen. 
5. Geef ouderen 

hun recht op 
zorg, 

6. Ga niet over 
lijken. 

7. Heb respect 

voor alle bestaande relaties. 
8. Neem het zo nauw mogelijk met wat van jou 

is en wat van een ander. 
9. Sta in voor een zuivere rechtspraak 

en laat het overal en altijd eerlijk verlopen. 
10. Aas niet op wat een ander heeft, heb liever 

iets over voor een ander. 
 
De gemeente antwoordt door het zingen van het 
glorialied Gezang 255:  
“Ere zij aan God de Vader”. 
 

Dienst van de schriften 
Na het gebed om de heilige Geest luisteren wij 
naar Lucas 10 vers 25-37. Een schriftgeleerde 
houdt Jezus voor dat je God lief moet hebben 
met heel je hart en ziel en dat je ook je naaste zo 
lief moet hebben. De schriftgeleerde vraagt 
Jezus wie de naaste is. 
Jezus verteld de gelijkenis waarin een man wordt 
overvallen en gewond bij de weg blijft liggen. 
Vervolgens laat een priester en een leviet hem 
liggen. Een Samaritaan komt langs, verzorgt  
zijn wonden en regelt onderdak. 
Vervolgens vraagt Jezus wie de 
naaste hier is van de overvallen 
man.  
 
Preek:  
Dizze gelikenis hawwe wy al 
faak heard. Dan tink je wol ris 
dat je it al witte mar it bliuwt 
bysûnder want der sitte djippere 
betsjuttingen yn. It Wurd fertelt 
as foarbyld nei in fraach dy’t  
steld is. Hjir giet it net oer de wet en wat dy 
foarskriuwt mar oer it libben sels.  
Faaks wurd útlein dat de Samaritaan hjir Jezus 
sels is. It ferhaal hat in protte symbolyk. Sels 
Augustinus hat dit al oanjûn. Dy joech al oan dat 
de herberch de Tsjerke is. Doedestiids hie de 
herberch eat fan barmhertichheid. Dat makket it 
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ferhaal ek tige aktueel. 
It wie in iepen hûs, wie 
gastfrij, elts koe der 
ynkomme en mei oan 
sitten. Je dielden mei 
en dielden ek út. Dan 
giet it net mear om 

status mar om soarch. En ûnderskied waard net 
makke tusken de gasten.  
Ek de tsjerke wol dôchs sa in  plak wêze..  In 
plak dêr’t de klam leit op de frijheid.  
Fansels moatte der dan wol regels jilde mar de 
regels moatte de frijheid tsjinje.  
De tsjerke is dôchs ek sa’n plak foar minsken 
dy‘t  nearne hinne kinne. Dat slút oan by de 
fraach “Wa is myn neiste”.  
 
De libbenswize fan de 1e kristenen foel op. Sy 
praten oer it doel en de sin fan it libben. Yn dy 
tiid sieten in protte minsken yn in útsichtsleaze  
posysje. Dat der omsjoen waard nei in oar wie 
al bysûnder. 
Sjoch no ris wa’t de reizger is... wa is wurch en 
iensum? Wolle wy de herberch wêze? En 
jawol.. der komme minder minsken yn tsjerke 
mar der lizze net minder minsken by de dyk. 
Minsken binnen drok, drok, drok... Dan is it 
goed dat der in tsjerke is foar enerzjy en 
oandacht foar elkoar.  
Tsjerken kinne wol fusearje en ticht gean mar 
de ynspiraasje bliuwt! 

  
Wy sjonge SoW 195: 
“Toen ik naar mijn 
naaste zocht, waar 
was jij....” 
 
 

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

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
We sluiten de gebeden af met het gezamenlijk 
bidden van het Onze Vader.  
  
 

 

 

 
Bloemen 
De bloemen gingen 
naar: Johannes van 
Leeuwen aan de 
Pastoriesingel.  
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door:   
Neeltje Hellinga.  
 
 

 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen 
wij Gezang 330. 
“Heb dank o God 
van alle leven…” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Arie Dol 
Preek:   Reinie van Akker 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Sandor Weerstra 
2e ouderling:  Simon Turkstra 
Diakenen: Hinke Meindertsma en 

Jannie Lindeman.  


