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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
 

Zondag, 26 september 2010 
 

Op deze zondag zijn gemeenteleden van onze 
gemeente en parochianen uit Wytgaard op  
“Paulus-reis” naar Griekenland o.l.v. ds. 
Wagenaar. 
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons 
van harte welkom namens de 
kerkenraad.  
Wij zingen als openingsliedlied 
Lied 408: 1, 2, 5 en 6 
Groet en Bemoediging 
Stil gebed 
Drempelgebed 
Psalm 146: 1, 4 en 5 
Kyrie-gebed  

Glorialied Lied 39: 1 en 3 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: (OT) Amos 6:1-11.  
Hierin staat een waarschuwing in voor de rijken 
en machthebbers. 
Lied 313: 1, 2 en 5 
2e lezing: (NT) Lukas 16:19-31.  
De gelijkenis van de rijke man en Lazarus. 
Lied 350. 
 
Preek: …… Opvallend is dat de rijke geen 
naam heeft. Lazarus echter betekend ‘’God 
helpt’’. Na het sterven van beide 
hoofdrolspelers worden de rollen omgedraaid. 
Troost en tragiek komen in een andere 
gedaante naar voren.  De rijke ziet Lazarus niet 
en hoort hem niet  en viert elke dag feest. 
‘’Vrolijke leiders bekommeren zich niet om het 
volk.’’ De rijke wordt begraven  
maar Lazarus zit op rozen. De rijke wenst door 
Lazarus te worden gelaafd. Maar er is een  
 

 
onoverbrugbare kloof tussen hen. De rijke komt 
tot besef. Hij had op aarde beter om zich heen 
moeten kijken. De rijke 
vraagt of er iemand naar 
zijn vijf broes gezonden kan 
worden om hen te 
waarschuwen. Maar het 
antwoord is dat ze op aarde 
de wet van Mozes en de 
profeten (o.a. Amos) 
hebben. Zij weten dat ze de 
arme, de wees en de 
weduwen ondersteunen 
moeten. Wij zullen het ook 
moeten doen met het 
woord van God. Een hemels mirakel helpt niet 
als we niet luisteren. Het leven gaat gewoon 
door, ook na Pasen en Pinksteren ……………. 
 
Stilte 
Muziek 
 
In memoriam: Cees. Verbeek,  
De ouderling van dienst leest een 
in-memoriam voor naar aanleiding 
van het sterven van Cees Verbeek. 
De diaken W. Jongbloed steekt een 
kaars aan en plaatst deze bij de 
gedenkplaat in de kapel.  Ds. A. 
Terlouw van Deinum, heeft 
afgelopen week de begavenis 
dienst  geleid in Opeinde (Wbr.).  
Hierna zingen we Psalm 90: 1 en 8 
 
Mededelingen.  
- folder Kerk+ Israel,  
- K. Reitsma en echtgenoot moesten vanuit 
Griekenland voortijdig terug naar huis vanwege 
een sterfgeval in hun familie. 
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Bloemen,  
De bloemen gingen 
naar:  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Janke 
Tolsma 
 
 
 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: J.O.P. 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen 
 
Gebeden: 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed en Onze 
Vader 
 
Heenzending en zegen 
Wij zingen het slotlied Lied 478:14 
 
Wij worden heen gezonden en krijgen de 
zegen. 
Dit wordt beantwoord met een gezongen Amen. 
 
Terwijl de organist  Abba Vader U alleen ... 
speelt, gaan wij de wereld in... .  
 
 

Medewerkers 
Voorganger: Ds. L.W. Nijendijk te Midlum 
Organist:   Albert Minnema 
Koster:  Wiebe  Brouwer 
Ouderling van dienst:  Martje. Meijer 
2e ouderling: Dick Wijbenga 
Diakenen:  Wybren Jongbloed 
 Alie Kalsbeek 
 


