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Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 14 november  2010 

 
Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst, Jelle de Jong, heet de 
aanwezigen van harte welkom. 
Als openingslied zingen wij gez. 289: 1 en 2 
“Morgenglans der eeuwigheid” met een 
prachtige melodie. Daarna gaat ds. Hinne 
Wagenaar voor in het drempelgebed, waarin 
om vergeving wordt gevraagd en de wens in 

vrede met elkaar te leven. 
Aansluitend zingen wij de 
verzen 3 en 4 van gez. 289. 
Na het kyriegebed, waarin de 
nood van de wereld en de 
nood in ons eigen bestaan 
aan God wordt voorgelegd 
zingen we ps. 111: 1, 2 en 6. 
 
 

Dienst van de schriften 
Gebed bij de opening van de Schrift; het boek 
dat soms gesloten lijkt voor ons en soms heel 
duidelijk is. 
Wij zijn bijna aan het eind van het kerkelijk jaar. 
Discussie kan er zijn over de laatste zondagen, 
zoals onlangs in het ouderlingenoverleg over 
het artikel in de krant, waarin ds. Bottenbleij 
(Vrije Baptistengemeente te Drachten) de 
wederkomst van Christus verwacht binnen 25 
jaar. Ds. Wagenaar stelt dat de bijbellezingen 
niet eenvoudig zijn. Hij leest volgens het rooster 
de lezingen van de komende zondag. 
1e lezing: Maleachi 3: 19-21 over de dag die 
komen zal. Beeldend is de tekst “huppelend als 
kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie 
naar buiten komen”. 
Aansluitend bij deze tekst zingen wij gez. 43: 1, 
2, 3 en 4. 
2e lezing: Lucas 21: 5-9 en 20-32. De komst 
van de Mensenzoon en de “tekenen der tijden”. 
 

 
Preek: 
Ds. Wagenaar 
waarschuwt dat het een 
lange preek zal worden. 
Kan een predikant zich 
aan het preken over de 
wederkomst vertillen? Hij 
probeert de richting aan 
te geven. In evangelische kringen is men hier 
stelliger over met drie argumenten: de tekenen 
van de tijd (oorlogen, natuurrampen), de 
oprichting van de staat Israël in 1948 en de 
voltooiing van de verspreiding van het Evangelie.  
Hier kan op twee manieren worden gereageerd: 
van binnenuit of van buitenaf. 
Van binnenuit kun je ingaan op de argumenten. 
Zelfs Jezus wist de plaats en tijd niet. De tekenen 
van de tijd zijn er altijd geweest, alleen door de 
media zijn wij nu beter op de hoogte met alle 
ellende. Het Evangelie is nu beschikbaar in een 
paar honderd talen, terwijl er 4000 talen zijn. 
Beter is van buitenaf reageren. Niet zoeken naar 
teksten die passen bij je eigen mening. In het 
Leerhuis is Micha besproken: profetie is geen 
voorspellen, maar aanzeggen hoe het zal 
worden. Jona deed het goed als profeet, juist 
omdat zijn voorspelling niet uitkwam, maar er 
bekering volgde door zijn woorden. 
Als wij zouden weten dat het spoedig zal 
gebeuren, hoe gaan wij dan om met onze 
wereld? Gaan wij ons dan nog ergens voor 
inzetten? Of moeten we de verwoesting maar 
versnellen? Hoe dan wel? 
Uitzien naar de komst van Christus, naar het rijk 
van vrede en gerechtigheid. Roep op tot bekering 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 14 november 2010  

2 

tot heil van de wereld. Onze 
verantwoordelijkheid is God lief te hebben en 
de naaste als onszelf. Micha: er is gezegd wat 
goed is: recht doen, trouw betrachten en 
nederig de weg te gaan met God. Amen. 
 
Na de preek volgt stil gebed en orgelmuziek. 
Zingen gez. 294: 1-6 “Laat komen Heer uw rijk”. 
 
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 
17 november a.s. gemeenteavond met Reinie 
van Akker 
in de 
Fikarij.  
 
Bloemen 
gaan naar 
Bert en 
Janny van 
Oers-
Veenstra.  
 
!e collecte: 
diaconie (Kerk-in-Actie). 
2e collecte: kerk. 
 
Diaken Hinke Meindersma kondigt vast de 
collecte aan van volgende zondag t.b.v. 
slachtoffers van de tsunami in Indonesië. 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
Het dankgebed en het stil gebed wordt 
afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken 
Onze Vader. 
 
 

Heenzending  
en Zegen 
We worden 
heengezonden 
en krijgen de 
Zegen mee.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Medewerkers 
 

Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Bernhard Abma (Tersoal) 
Ouderlingen:  Jelle de Jong, Sándor Weerstra 
Diakenen: Hinke Meindersma, Wiebren 

Jongbloed 
Koster: Janny Lindeman 
Bloemen: Lies de Jong  


