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                      Zondag 10 oktober 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

We werden in de hal 
verwelkomd door 
twee ambtsdragers 
met een t-shirt over 
hun  ‘Zondagse 
kleren’ heen. 
Achterop stond: ‘Het 
wonder van 15 cent’ 
en voorop het logo 
van ‘Kerk in actie’. 

De kerk binnentredend was daar de volgende 
verrassing: De brassband. Zij begeleidden ons 
de hele 
dienst en zo 
schalmden 
wij dan ook 
ons 
openingslied: 
‘Dit lied 
begroet een 
mens van 
morgen’. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Ruth 1, 1-20 de scene waar Naomi 
weer terug wil naar Israël. Samen met haar 
verweduwde schoondochters gaat ze op pad 
maar op zeker moment stuurt ze hen terug naar 
hun eigen volk. Ruth weigert en gaat met haar 
schoonmoeder Naomi/Mara een nieuwe, zeer 
onzekere toekomst tegemoet. Naar een voor 

haar vreemd land. 
2e lezing: Lucas 16, 19-31. 
De gelijkenis die Jezus 
vertelde over Lazarus voor de 
poort van de rijke. Hij smeekt 

om eten en verzorging maar  
 

 
de rijke stapt over hem heen alleen de honden 
likken de zweren van Lazarus. Wanneer ze  
elkaar na hun dood in de hemel treffen wil de 
rijke dat Lazarus hem aan een vingertop water 
helpt omdat hij dorstig door het vuur is. De kloof 
blijkt dan in de hemel, 
onoverbrugbaar te zijn 
omdat tijdens het 
aardse leven de kloof 
van de rijke naar de 
arme ook niet overbrugd 
was.  
Preek:  
Ds. Wagenaar begon de 
prediking met te erkennen dat wanneer het gaat 
om de gelijkenis over Lazarus, hij zichzelf het 
best herkend in de rijke die de arme Lazarus aan 
zijn poort laat liggen. Deze (h)erkenning 
verdringen we maar liever. Al die miljoenen 
mensen, kinderen die sterven aan armoede. We 
houden ze het liefst buiten de poorten van ons 
geweten en laten ze aan de honden over. Maar 
als we er goed bij stil staan dan weten we wel 
van deze misdaad op grote schaal. Ons 
verdringen heeft ook te maken met het 
verlammende gevoel dat wij denken er 
persoonlijk niets aan kunnen doen. Vanuit onze 
kerken wordt ons wel een voorbeeld gesteld. Zij 
maakte, als eerste werk van solidariteit in de 
wereld. Het begon in Nederland met de 
watersnoodramp in 1953 en mondde in 1954 uit 
in het Werelddiaconaat; De eerste organisatie die 
zich namens de kerken ging bezighouden met 
ontwikkelingshulp/-werk. 
En wij, hoe kunnen wij dan toch iets doen (al is 
het maar een vingertopje water)? Ter waarde van 
15 cent heeft een kind in Afrika, Azië een 
maaltijd. Leg elke dag 15 cent opzij en denk aan 
dat kind. Voor ons is 15 cent niets, we zouden 
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het als we het op de grond zagen liggen niet 
eens oprapen maar het helpt een kind. En….. 
misschien ook de rijke in het vuur.  

 
Het thema van 
deze dienst werd 
hierna 
gesymboliseerd 
door het samen 

delen van 
breekbrood. 
Hoewel er te 
weinig brood 
was bleef er 
over omdat 
mensen gedeeld hadden. 

 
Daarna kwamen de 
diakenen Jannie en 
Hinke naar voren en 
verwoordden een 
overdenking in twee 

stemmen: 
Stem 1: Hoe kan ik God danken als hij alleen 
mij te eten en kleding geeft. 
Stem 2: God: “Ik geef jou niet eten, kleding en 
een woning voor je zelf maar om het met 
anderen te delen. Jij moet mijn liefde 
uitdragen”. 
Verkorte en niet-poetisch samengevatte overdenking van 
Johnson Gnanabaranan, India) 

 
Dienst van het Delen 
De bloemen gingen naar: Klaas Reitsma 
 Het bloemstuk was gemaakt door Etje 
Posthuma.   
1e Collecte: Werelddiaconaat 
2e Collecte: Kerk 

 
Na de collecte vertelde ds. 
Wagenaar over de herkomst van 
zijn nieuwe stola die ons door zijn 
glimmende, groene zijdestof en 
behoorlijke lengte al was 
opgevallen. Deze, voor Griekse 
begrippen, sobere stola was hem 
cadeau gedaan door de 
gemeente- en parochieleden van 

PKN Wirdum en de RK parochie van Wytgaard. 
Dit als dank voor zijn 
reisleiderschap tijdens de 
‘Paulusreis’ door Griekenland.  
Ook wordt aan onze gemeente 
een icoon van Paulus 
geschonken, Martsje Meijer 
(voorzitter kerkenraad) neemt 
deze in ontvangst. 
 

Daarna staan we stil 
bij het overlijden van 
een gemeentelid: 
Frans de Jong van 
Barrahús. Ook zijn 
broer en andere 

familieleden zijn 
aanwezig tijdens deze dienst. Er zijn meer 
mensen overleden die gerelateerd zijn aan 
gemeenteleden. Ook daar staan we stil bij het 
overlijden vanl: Sjerp Hiemstra, en dhr. v.d. Ploeg 
uit Swichum 
 

 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In de voorbeden staan we o.a. stil bij de 
familieleden van de overledenen. 
 

Heenzending en Zegen 
We eindigen met 
SOW lied 185, op 
de melodie van 
‘Land of hope and 
glory’ 
En de brassband 
speelt bij het 
uitgaan van de 
kerk:  ‘Prima Luce’ 
van Jan van der Roost. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Begeleiding: Brassband ‘Looft den Heere’  
Koster:   Jannie Smids  
Ouderling van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling: Geartsje v.d. Meer 
Diakenen: Jannie Lindeman,  Hinke 
                          Meindertsma 


