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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 25 september 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst, Arie Dol, 
heet de aanwezigen welkom.  
Intochtslied is Psalm 84: 1,2 en 
3 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, 
Heer”, waarna ds. H. Post-Knol 
voorgaat in groet, bemoediging 
en drempelgebed. 
Na gezang 51 “Lieve Heer, Gij 
zegt „kom‟ en ik kom” volgt het 
smeekgebed, driemaal 
onderbroken door het gezongen 
Kyrië. 

Als glorialied 
zingen wij uit 
“Tusken rein en 
sinne” lied 42: 
“Eare oan God, 
eare oan God”. 
Hierna gaan de 
kinderen met 
Linda mee naar 
de kinderneven-
dienst. Het licht 
en het boek 
wordt 
meegenomen. 
 

Dienst van de schriften 
Na het gebed voor opening van de Schriften 
volgt een drietal lezingen. Elke lezing wordt 
steeds afgesloten met het zingen van een 

couplet van Psalm 25 
“Heer ik hef mijn hart en 
handen”.  
Rechters 19: 1-15 over het 
geschonden gastrecht in 
Gibea.  
Ezechiël 18: 1-4 en 25-32  

 
“Wie rechtvaardig handelt, zal leven”.  
Matteüs 21: 23-32 over het onderricht 
door Jezus aan Farizeeën enz. 
Wij zingen de lofprijzing.  
 
Preek: 
Het boek Rechters kent nogal 
confronterende verhalen, maar deze zijn wel een 
afspiegeling van de werkelijkheid. Het boek is 
geschreven in de tijd van de 
ballingschap.  
De vraag is hoe is het zover 
gekomen met het volk Israël? 
Waar is God? 
In het boek horen we vaak het 
refrein “toen er geen koning was in Israël”. Het is 
een collectieve biecht. Inzicht wordt verkregen in 
alles wat verkeerd is gegaan.  
De Leviet uit Rechters wordt gastvrij onthaald 
door zijn schoonouders. Op de 
terugweg naar huis wil hij 
overnachten in een “eigen” stad. 
Maar hier wacht hem geen 
goede ontvangst. Uitgerekend 
een buitenstaander geeft hem 
onderdak.  
Ook in 2011 zijn er bange mensen; waar gaan 
we naar toe? Rechters laat een beeld zien van 
dagelijkse omgang met elkaar; angst voor eigen 
positie. Zo zitten wij in elkaar.  
Ezechiël laat zien hoe we vrij 
kunnen worden. Het is geen lot, 
maar een keuze. Wie recht doet en 
de liefde hoog houdt, die maakt 
deel uit van zijn koninkrijk. Het 
geeft betekenis aan ons leven voor 
God en mensen. God heeft ons 
nodig om dit te verwerkelijken. 
Amen. 
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Na orgelmuziek zingen we geheel gezang 7:  “It 
wurd dat jim ta libben brocht”. 
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van 
dienst meldt dat de 
bloemen van deze 
morgen gaan naar 
mevrouw A. de Ruiter-
Veenstra in Wytgaard. 
Volgende week is er 
startzondag. De 
Startkrant is huis aan 
huis verspreid in de 

dorpen; voor de 
mensen uit de 
buitengebieden ligt er 
een exemplaar in de 
hal van de kerk om 
mee te nemen.  
1e collecte: JOP (jongerenwerk PKN) 
2e collecte: onderhoud gebouwen 
De kinderen zijn inmiddels terug in de kerk. 

 

Dankgebed- voorbeden- 
stil gebed. 
Dank- en voorbeden. 
Na het stil gebed volgt het 
gezamenlijk uitgesproken Ús 
Heit.  
 
 
 
 
 

 

Het 
slotlied is 
uit de 
bundel 
“Wylde 
Goes”, 
liederen 
uit Iona. 
“Alle 
wûnden 
om ús hinne”, vier coupletten. 
 

Heenzending en Zegen 
Wij mogen de zegen ontvangen om deze ook uit 
te dragen. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  drs. H. Knol-Post, Dronrijp 
Organist:  Albert  Minnema 
Koster:   Jannie Smids   
Ouderlingen: Arie Dol, Sándor Weerstra 
Diakenen: Hinke Meindersma, Gjalt  
                            Lindeboom 
Bloemen: Griet Tolsma 


