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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

                         Wirdum Fr e.o.  
Najaars zendings zondag 

Zondag 07 november 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

We worden door de ouderling 
van dienst van harte welkom 
geheten.  
 
We zingen gezang 305 vers 1.  
Na de bemoediging, stil gebed 
en drempelgebed zingen we 
vers 5.  
In het kyrie gebed word 
gebeden voor de nood van de 
wereld en de nood in ons eigen 
leven.  

We zingen als glorialied Psalm 67: 
‘God zij ons gunstig en genadig’. 

En vers drie: 
 ‘De aarde heeft de vrucht gegeven 
Die door de hemel wordt verwekt”.  

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Lucas 19, 41-48. Deze keer in het 

Gronings: Dou E nog dichterbie 
kwam en stad doar liggen zag, 
dou werden traonen Hom boas. 
Hai zee: “Kreeegstoe vandoag 
nog mor besef van wat of die 
vree geft. Mor nee!. Doar bistoe 
blink veur. Der zellen ja doagen 
over die kommen,  dat dien 
vijanden n schaans om die tou 
opgooien zellen. Ze sluten die in. 
En drieven die van ale kanten in t 
naauw. Ze zellen in die gain twij 
stainen op nelkander loaten. Dat 
kom ter van, dastoe tied dat God 

noar die omkeek, veurbie goan loaten hest!” 
Dou ging E tou tepel in en binzelde kooplu der 
oet. Hai zee tegen heur: “Der staait scheven: 
Mien hoes is n hoes om te beden. Mor ie  

 
hebben der ja n rovershool van moakt!” Elke dag 
opnijs gaf E onderricht in tempel. Opperpriesters 
en schriftgeleerden en ook notoabelen wazeen 
der op oet, Hom om haals te brengen. Mor ze 
konden nait bedenken wat of ze doun mozzen.  
T Haile volk hong ja aan zien lippen. 
We zingen Gezang: 324:  

“Wij zoeken in uw huis uw aangezicht o Here”,  
Preek: 
It is sinding snein. Jimme hawwe in folder oer de 
sinding yn Latynsk Amerika. Der is in Seminaar 
in Ekwator wer ‘t minsken 
oplieding krije. Want der is 
grut ferlet fan foar de minsken 
die’t it Evangeelje út drage. 
Wy kinne harren stypje en der 
wurde ek minsken út stjoerd 
om der les te jaan. Dat is fier 
fuort mar hoe sit dat hjir by ús 
mei de sinding? Hoe dogge 
we dat? Dat falt noch net ta. 
Faaks wurd der praat oer 
hoe’t it wie. Mar wolle wy dat 
werom hawwe? Eartiids gie it faaks oer ús sels. 
De eigen grutte groep wie goed en feilich. Mar in 
eigen groep kin ek útslute. Der kin ek 
(machts)misbrûk wêze. En it giet dus net oer jild, 
macht of status. It giet wol oer ûntferming, 
bewogen wêze om minsken. Om frede yn de 
maatschappij. God sjocht nei ús om. Yn de timpel 
gie it om hannel, matearje. Derom wie Jezus sa 
lulk. It giet om barmhertichheid. Fier fuort en 
tichtby. 
Derom meie wy de hân ophâlde om bôle en wyn 
te ûntfangen. Gods goedens kend gjin ein.   

 
Dienst van het Delen 
We zingen het lied van belijden, SoW 158B: 

“Want wy leawe yn in Heit…” 
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De tafel 
1e Collecte: Zending  
2e Collecte: Kerk 
 
 
We zingen Gezang 51 

“Lieve Heer, Gij zegt kom en ik 
kom..” 

 
We worden aan de 
tafel genodigd en de 
instellingswoorden van 
uit de Eerste Korinthe 
brief worden gelezen.  
We bidden samen het 
Onze Vader.  
We delen brood en 
wijn.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: 
Neeltje de Ruiter 
in Akkrum  
Het bloemstuk 
was gemaakt 
door:  Gina 
Turkstra 
 
 
 
 
 
 

Heenzending en Zegen 
We zingen gezang 304 vers 1 
en 3:  

“God is getrouw zijn plannen 
falen niet..” 

Wij ontvangen de zegen en 
beAMEN die.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffie en een 
presentatie… 
Na de dienst is er 
koffie. Ook worden 
er de foto’s 
getoond van de 
reis naar 
Griekenland. Heel 
veel mensen gaan 
kijken. En er is 
veel herkenning 
terwijl de reizigers uitleg geven…  

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds Hinne Wagenaar 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Anne de Haan 
2e ouderling: Jelle de Jong 
Diakenen: Jannie Lindeman, Gjalt 

Lindeboom, Tjitske Visser 
Lezing in het Gronings: Janny Pimmelaar.  


