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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 23 oktober 2011 
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst 
heet iedereen van harte 
welkom. Wij zingen 
Psalm 121: 1 en 2:  
` Ik sla mijn ogen op en 
zie de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp 
vandaan?`. Hierna volgen 
votum en door de 

voorganger gezongen groet: ` Gegroet jij, jij`. 
Wij zingen: Psalm 121: 3, met als slotregel: `de 
zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten 
kwade`. 
Wij bidden het gebed om ontferming; de 
gebeden worden afgewisseld door een 
gezongen `Heer, ontferm U`. 
Hierna zingen wij onze lofzang: Lied 319: `Looft 
God, die zegent al wat leeft`. 
 
De Nationale Bijbelquiz is weer op handen en 
om de aanwezigen alvast hiervoor `warm` te 
maken loopt de voorganger de kerk in en stelt 
een aantal vragen. Hij constateert dat er `hoop 
is voor Wirdum`, daar de antwoorden correct 
waren. Humor in de kerk! 
 

Dienst van de schriften  
Wij bidden het gebed voor de opening van de 
Schrift. 
 
De `groet` staat centraal in de  
overdenking: 
1e lezing: Genesis 18: 1-6 
Zingen: Lied 328: 1 en 2 
2e lezing: 1 Tess. 1: 1-10 
Zingen: Lied 328: 3 
 

Overdenking 
Paulus begint zijn brief aan de gemeente in 
Tessalonica met een groet: Genade zij u en 
vrede! Hij groet de gemeente namens de Vader 
en de Heer Jezus Christus. Uit het woord 
`genade` spreekt goedgezindheid: je bent  
bemind. Met de `vredegroet` wordt uitgesproken 
dat je mag `leven in vrede`. Groeten heeft iets 
sacramenteels; de groet is a.h.w. een vondst van 
de 
Schepper. 
Door de 
groet ben 
je iemand. 
Groeten is 
een 
wederzijds 
bidden; 
bidden is een heilig groeten: we treden de tempel 
van ons hart binnen en groeten God. Ook groet 
je elkáár in het bidden en breng je elkaar in het 
licht. Gods groet maakt ons iedere zondag tot 
nieuwe mensen, beminde mensen. 
 
Orgelspel  
 

Dienst van het Delen 
 

Bloemen 
Door een misverstand zijn er vandaag geen 
bloemen in de kerk. 
 
Collecten 
Omdat het vandaag Bijbelzondag is heeft Koosje 
Reitsma, als afgevaardigde van de plaatselijke 
afdeling van het NBG, een mededeling 
betreffende het doel van de 1e collecte. 
 
1e Collecte: Ned. Bijbelgenootschap 
2e Collecte: Kerk 
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Afscheid 

Justin, de 
vriend van 
Paulien 
Meijers, 
vertrekt 
weer naar 

Oeganda; samen hebben 
zij een woord van 
afscheid. Zij 
overhandigen een 
zelfgemaakt symbool 
voor ons jaarthema 
`liefde`: een hart gemaakt 
van door elkaar 

gevlochten 
takjes: 
liefde is 
best 

ingewikkeld. Het hart is versierd met de 
Oegandese- en Nederlandse vlag en het is 
open, opdat wij openstaan voor elkaar. 
De voorganger leest een gebed: `Irish 
blessing`.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk gebeden `Onze Vader` 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Lied 456: 1 en 2: `Zegen 
ons Algoede` 
 
Wij worden heengezonden met de Zegen van 
de Heer en beantwoorden de zegenbede met 
Lied 456: 3: `Amen, amen, amen!`  
 

 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. S. Ypma, Scharnegoutum 
Organist:  Albert Minnema   
Koster:   Janny Smids 
Ouderling van dienst: Martje Meijers 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Hinke Meindersma 
                   Gjalt Lindeboom   

    
 


