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             PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 11 september 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

Nadat Corry 
Brouwer ons 
allen heeft 
verwelkomd en 
we het inleidende 
gebed hebben 
gebeden, zingen 
we ons eerste 
lied uit de 

„Sjongend op wei‟ bundel: “Vrede voor jou 
hierheen gekomen”. Lied nr. 203. Na het 
kyriegebed zingen we:  

“Bring 
hulde’oan God 
jim folken”. 
 
De kinderen 
gaan hierna 
met Sietske 
Visser naar de 
nevendienst. 
 
 

Dienst van de schriften 
De eerste lezing is psalm 103 uit de Friese 
Bijbel waarna we deze zelfde psalm ook 
zingen. De psalm gaat grotendeels over Gods 

vergeving, Gods genade, 
zijn trouw aan wie hem 
vrezen.  
De tweede tekst is van de 
hand van evangelist 
Matheüs. Math. 18 v.a. vers 
21-35. Jezus geeft in deze 

tekst de leerlingen les. Petrus stelt dan de 
vraag hoe vaak hij een broeder of zuster die 
tegen hem zondigt moet vergeven. Jezus 
antwoordt dan: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik 
je, maar tot zeventig maal zeven”. Dan verteld 
Jezus het verhaal van de koning die geleend  

 
geld terug wil vorderen van een dienaar. De 
dienaar smeekt om uitstel en de koning schelt 
zijn lening vrij. Deze zelfde dienaar komt  
daarna een mededienaar tegen die weer een 
kleine schuld bij hem heeft. Ook deze vraagt om 
uitstel maar de dienaar die ruimhartig vergeving 
van de koning heeft ontvangen zet de ander in 
een wurggreep tot al het geld is terugbetaald. Als 
de koning dit verhaal hoort wordt hij erg kwaad 
en laat de 
dienaar 
oppakken. 
“Zo zal de 
hemelse 
Vader ook 
ieder van 
jullie 
behandelen 
die zijn 
broeder of 
zuster niet van harte vergeeft.” 
 

Uitleg/preek 
Vandaag is het 11 september en dan deze tekst. 
Het is niet een gemakkelijke tekst. Eerst zegt 
Jezus dat we moeten vergeven tot vervelens toe 
en dan is er dat omslagpunt: Diegene die 
vergeven is maar zelf niet kan vergeven wordt 
zonder pardon buiten de hemel gezet. Volgens 
ds. Wagenaar is dit verhaal op ons van 
toepassing wanneer wij in onze gebeden God 
vragen om vergeving van onze zonden maar zelf 
niet vergeven of anderen blijven benadelen. 
Vergeving maakt schatplichtig, het roept je op om 
ook zelf vergevingsgezind te zijn. 
Maar wat als mensen slachtoffer zijn van 
andermans gruwelijke daden? Dan is het vaak 
niet te doen om los te komen van gevoelens van 
onmacht en verlangen naar genoegdoening. Het 
is daarom goed om toch steeds weer achter 
daders aan te gaan om ze te berechten en ze 
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aan te spreken op hun zonden. Er moeten 
kansen gecreëerd worden op berouw, 
vergeving en erkenning want de vicieuze cirkel 
van vergelding op vergelding zal eens 
doorbroken moeten worden doordat er iemand 
berouw toont of iemand vergeeft. Dan kunnen 
mensen weer verder. Daarom moeten we ook 
nooit een politiek systeem bouwen op haat en 
wantrouwen.  
 
Na het orgelspel komen de kinderen weer 
binnen met een aantal stenen. Sietske verteld 
dat ook zij gesproken hebben over vergeving 
en Sietske heeft een mooi verhaal verteld dat 
ze ook nog aan ons verteld. Over de goede 
dingen die geschreven worden op steen zodat 
we dit niet gemakkelijk vergeten en de 
verkeerde dingen schrijven in zand opdat het 
op zeker moment uitgewist wordt. 

 
Dienst van het Delen 

In deze 
dienst  zijn 
Paulien 
(dochter van 
Martje en 
Bert Meijers) 
en haar 
vriend Justin 
uit Oeganda 
te gast. 

Justin is voor een paar maanden naar zijn 
geliefde Paulien in Nederland gekomen. Samen 

met Paulien heeft hij de Omara Foundation in 
het leven geroepen. Ze maken nu van de 
gelegenheid gebruik om onze gemeente te 
danken voor de vele giften die vanuit deze 
gemeente ontvangen zijn voor o.a. hun stichting 
maar ook om het mogelijk te maken dat Justin 

naar Nederland kon komen. Het is leuk om te 
zien hoe vrijmoedig en ontspannen Justin voor 
onze gemeente staat te praten en volgens ds. 
Wagenaar houdt hij het nog kort voor Afrikaanse 
begrippen. 
 
 

De bloemen 
De bloemen gaan naar 
mevrouw Gerda v.d. Akker.  
De 1e collecte is voor de 
missionaire kerk en de 2e 
voor de kerk. 
 
In het gebed dat er op volgt 
staan we stil bij Sander 
Smids die nog een keer 
geopereerd wordt en ook 
bij Paulien en Justin. We 
sluiten, special voor Justin, 
af met het „Onze Vader‟ in 
het Engels.  

 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied 
zingen we: ‘Go 
tell it on the 
mountains’. 
Hierna worden 
we 
heengezonden 
met de Zegen 
van de Heer.  

 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. H. Wagenaar 
Orgel:   Albert  Minnema 
Koster:   Jannie Smids  
Bloemen:  Lieuwkje van Lune 
Ouderling van dienst: Corry Brouwer 
2e ouderling:  Geartsje van der Meer 
Diakenen:  Alie Kalsbeek  Wiebren Jongbloed 


