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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 4 september 2011 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst 
heet iedereen van harte 
welkom. Wij zingen lied 
98: 1 en 2 uit 
Sjongend op Wei: 

`Zo vriendelijk en veilig 
als het licht`. 

Hierna volgen votum en 
groet en worden de 

`Tsien Wurden` gelezen: 
Sy hawwe de tsien wurden op har fingers 
neiteld en yn dieden omset, sa stridend foar 
in rjochtfeardige wrâld: 
1. Wiis My net ôf troch immen of wat oars te  
    oanbidden. 
2. Lis My noait fêst yn in selsmakke byld. 
3. Brûk My net as dekmantel foar ûnrjocht, 
    wês yn myn namme in segen en net in flok. 
4. Fier ien dei yn de wike datst in frij minske bist, 
    kom ta rêst en betink hoe't ûnderdrukking 
    op te lossen en foar te kommen is. 
5. Jou minsken op jierren har rjocht op soarch en  
    noed. 
6. Gean net oer liken. 
7. Haw respekt foar alle besteande relaasjes. 
8. Nim it sa nau mooglik mei dines en mines. 
9. Stean yn foar suvere rjochtspraak 
    en lit it oeral en altyd earlik om en ta gean. 
10. Aazje net op wat in oar hat, haw leaver wat foar    
      in oar oer. 
(tekst: Doede Wiersma) 

 
Wij zingen lied 137 uit 
Sjongend op Wei: 

`God vol vergeven`. 
 
Wij bidden het gebed 
om de Heilige Geest. 
 

Er zitten een paar kinderen in de kerk maar die 
geven aan dat ze liever bij de kerkdienst  
 

blijven. De jeugd-ouderling blijft dan ook met hen 
in de kerk.  
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Psalm 119: 33-40 
Zingen: Psalm 119: 1, 13 en 14 
2e lezing: Matteüs 18: 15-20 
 

Overdenking  
De tekst voor vandaag ligt wat `zwaar op de 
maag` maar tegelijk is het een uitdaging om er  
uitleg aan te geven. Het gevoel wat men bij het 
lezen krijgt is dat men mensen aan moet spreken 
op wat ze fout doen. De tekst vormt de basis voor 
de kerkelijke tucht. Aan het begin van de dienst 
hebben we de `Tien Woorden`  
gelezen en dat hebben we niet zomaar gedaan. 
Niet oordelen maar communiceren, praten met  
de persoon waar het om gaat en deze niet laten 
zwemmen in het verkeerde. Het doel is om het 
gesprek gaande te houden en niet om een ander 
buiten de gemeenschap te zetten. Geen relaties 
afbreken maar bewaren; hier voorzichtig en in 
wijsheid mee omgaan. Oneindige vergeving is de 
basis van Gods relatie met ons.  
Tucht (leiding ten goede) gaat uit van ontferming 

en staat in dienst van vergeving, van Gods liefde, 
opdat wij mogen leven. (Zie voor de hele preek: 
www.hinnewagenaar.nl )  
  
Moment van 
stilte en 
pianospel:  
`The Prayer` van 
Céline Dion.  
 

http://www.hinnewagenaar.nl/
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Wij zingen Lied 481: 1, 3 en 4: `O grote God die 
liefde zijt`. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 

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

Bloemen 
De bloemen gaan naar dhr. 
en mevr. De Leeuw aan de 
Legedyk. Dhr. De Leeuw is 
ernstig ziek en ligt in het 
MCL.  
Het bloemstuk is gemaakt 
door Fokje Tolsma. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Lied 426: 1 en 2: 

`Zou ik niet van harte zingen`. 

 
Wij gaan naar huis met de Zegen van de Heer. 
Wij beantwoorden de zegenbede met het 
gezamenlijk gezongen Amen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst is 
er koffie, thee en 
koek. Een 
goede reden om 
even na te 
praten over de 
dienst, de preek 
en met elkaar.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. H. Wagenaar 
Organist / pianist: Klaske Deinum   
Koster:   Janny Smids 
Ouderling van dienst: Martje Meijers  
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Tjitske Visser  
   Hinke Meindersma 
 


