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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag:  20 november 2011 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 

Op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar worden vaak de 
doden herdacht. Aangezien wij  in 
Wirdum de doden op 
oudejaarsavond herdenken komt 
dit in deze dienst niet aan de 
orde. In de liederen, de preek en 
in de gebeden komt u de 

thematiek die te maken heeft met het einde der tijden en 
onze toekomstverwachting wel tegen. Zoals dood en 
leven, onderdrukking en vrijheid.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Na het welkom zingen we 
uit  
Psalm 97 vers 5:  
Gij die God lief hebt, haat 
het geen Hem tegenstaat. 
Hij heeft zijn hart ontsloten 
voor al zijn gunstgenoten. 
Hij redt u uit de hand, van 
die u overmant; uw leven 
is bewaard bij Hem die 
heerst op aard; de Heer 

strijdt aan uw kant. 
en Psalm 97 vers 6.  
Gods heil, Gods glorie staat, licht als de dageraad reeds 
voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. En 
vreugde van de Heer stroomt in hun harten neer. Gij die 
rechtvaardig zijt, weest in de Heer verblijd. Zijn naam zij 
lof en eer! 

 
Na het votum en 
groet  zingen we 
uit  
Psalm 44 vers 1  
Heer, wat de 
vaderen vertelden 

nooit moe uw wond'ren te vermelden- 't verhaal van wat 
Gij hebt gedaan, wij hebben het zeer goed verstaan: hoe 
Gij weleer met eigen hand rondom de volken hebt 
verdreven en Israël, in hun grond geplant, onder de zon 
een plaats gegeven. 
en Psalm 44 vers 4.  
Geen boog kan mij ter redding baten, ik wil mij op geen 
zwaard verlaten. God, Gij hebt zelf uw volk geleid, van 
onze vijand ons bevrijd. Wij loven en wij prijzen U, wij 
roemen in uw groot vermogen. Gij zijt ons heil, wij willen 
nu en voor altijd uw naam verhogen.  

 
Kyrie gebed 
- We denken aan hen die ons zijn ontvallen. Aan hen die 

hierom verdriet hebben. En we bidden: Heer ontferm U. 
- We bidden voor de kerk in het dorp, -in de stad en –in 

deze wereld. Voor hen die moeite hebben zich hier 
geborgen te voelen. En die moeite hebben om uw woord 
in hun omgeving gestalte te geven. En we bidden: Heer 
ontferm U. 

- We bidden voor hen die ons regeren en die een uitweg 
zoeken uit de economische crisis. En we bidden: Heer 
ontferm U.  

- We bidden voor de armen, de vluchtelingen en de 
vervolgden in onze wereld. En we bidden: Heer ontferm 
U. 

- We bidden voor onszelf, en de mensen om ons heen. En 
we bidden: Heer ontferm U. Amen. 

De voorganger verkondigd: … dat de heer van dood en 
leven over ons waakt en dat zijn koninkrijk zal blijven tot de 
aan de  voleinding. Hoe dat zal zijn, weten wij niet, maar … 
Hij blijft bij ons.    
 
Hierna zingen we het gloria: 
Lied 408 vers 1,  
Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren, want 
goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen 
Lied 408 vers 2,  
Want lijf en ziel en leven heeft ons de Heer gegeven. Hij 
zal ze ook bewaren in allerlei gevaren. 
Lied 408 vers 3,  
Een arts is ons gegeven die zelve is het leven: Christus, 
voor ons gestorven, heeft ons het heil verworven. 
Lied 408 vers 4 en  
Hij heeft aan ons vergeven de schuld en schenkt ons 
leven. Bij U, o God, bezitten wij schatten ongeweten. 
Lied 408 vers 5.  
Wij bidden U, Algoede wil altijd ons behoeden; de kleinen 
en de groten, houd ze in uw hart besloten. 

 
Dienst van de schriften:  
Gebed bij de opening van de bijbel. De voorganger dankt 
voor het hebben van de bijbel en dat we kritisch nadenken 
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mogen over ons leven. Hij vraagt om het licht van de 
geest..  
 
De lezing is uit  
2 Petrus 3. Het gaat over de eindtijd. 
 
Hierna zingen we lied 63.  
Vers 1: de Heer verschijnt, wie wil hem begroeten? 
Vers 2; niemand die naar Hem vraagt. 
Vers 3; Wie waakt? 
Vers 4; Wie begroet Hem? 
Vers 5 De Heer verschijnt, die geduldig wachten 
begroeten hem. 
 
Preek: 

Vandaag is het de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. Tussen wat was en 
wat komt, spreken we uit wat we 
verwachten. Tussen hoop en 
wanhoop vertellen we verhalen over 
de eindtijd en de toekomst. Verhalen, 
hier tussen deze kerkmuren en de 
wereld daar buiten. De economische 

crisis bepaald grotendeels het nieuws. Dit is nu actueler 
dan armoede en milieu. Wie begrijpt er nog iets van? Is 
er een einde aan de groei? Mensen roepen op tot 
omkeer. Kijk maar eens naar de Occupy beweging. Maar 
er is meer aan de hand. Angst; geweld in Afrika. Angst; 
over het pensioen. Angst; over de hypotheken. Angst 
vernauwt ons denken. Petrus wil ons inzicht geven. Hoe 
doet hij dit? Hij brengt ons woorden in herinnering. 
Woorden van God. Heb God lief en elkaar. Leef hier uit. 
Vroeger leefden de mensen van de verwachting en 
anderen staken de draak hiermee. Veranderd er iets aan 
de schepping of aan de wereld? Petrus zegt: na de 
zondvloed is er de belofte van de God aan Noach. Het 
gaat door. Er is continuïteit in het scheppende woord van 
God. Maar dit komt niet vanzelf. In lied 460 staat: Looft 
de Koning ……gij bestaat in zijn geduld. Wij worden 
bewaard door God’s geduld. Beelden spreken ons aan. 
Aarde, vuur, dost, honger. Maar dit vergaat; de wereld 
staat in brand. Waarom duurt het zolang tot de 
wederkomst van Christus? Petrus zegt: de Heer is niet 
traag. Maar geduldig.  Het gaat hier over ons. Hoe 
denken wij over God’s woord?  
 
Orgelspel,  
Zingen Lied 460 vers 1: 
Loof de Koning, heel mijn wezen gij bestaat in zijn geduld 
want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof 
de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult. 
Lied 460 vers 2:  
Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet 
moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem 
toe. 
 
Dienst van het Delen 
-Mededelingen 
-De bloemen gaan naar:Corina Soepboer.  
-1e Collecte: Diaconie 

-2e collecte:Kerk 
 
Slotlied:  
SOW bundel 213 vers1. 
De Heer heeft ons tot ons behoud. De goede aarde 
toevertrouwd. Om zorg te dragen voor elkaar, en oogst te 
hebben, ieder jaar. 
SOW bundel 213 vers 4. 
Ban dan ook alle hebzucht uit, gemakzucht en ontaard 
geluid; erken je verantwoord'lijkheid, voor levenskansen 
wereldwijd.  
SOW bundel 213 vers5 Doorbreek de keten van geweld, 
besef de heerszucht van het geld. Wees tot veranderen 
bereid, in eenvoud, vrede, vrolijkheid! 
SOW bundel 213 vers 6. 
De Heer heeft ons tot ons behoud zijn eigen leven 
toevertrouwd, gegeven in zijn woord en bloed. Want God is 
overstelpend goed. 
SOW bundel 213 vers 7. 
Wij eren Vader, Zoon en Geest, zoals het altijd is geweest, 
nu, overal, hier en altijd en tot in alle eeuwigheid. 

 
Heenzending en Zegen 
Wij worden heengezonden met de Zegen van de Heer.  
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Bloemink uit 

Beetgumermolen 
Organist:  dhr. A. Minnema 
Koster:  Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
2e Ouderling: Dick Wijbenga 
Diakenen:  Jannie Lindeman, Hinke 

Meindertsma en Tjitske visser 
Bloemen:             Lies de Jong.  
 

 


