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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 25 augustus 2013 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons 
allemaal van harte welkom in 
deze dienst.  
We zingen als intochtslied Psalm: 
84 vers 1 en 2: “Hoe lieflijk, hoe 
goed is mij, Heer… “ 
Hierna volgt de bemoediging en 
het drempelgebed. We beant-

woorden dit 
door het 
zingen van 
het Kyrie 
gebed.  
Daarna 
zingen we 
het 
glorielied 

uit SOW 140: “Wij komen hier ter ere van uw 
naam rond de verhalen die geschreven staan “ 
 

Dienst van de schriften 
De voorgangster herinnert 
ons aan de gezamenlijke 
barbecue die gisterenavond, 
tijdens het dorpsfeest, op de 
Buorren werd gehouden. Zij 
heeft de dienst van de 
schriften anders ingedeeld. 

Het is een lange lezing uit Lucas vers 13 t/m 
30. Deze heeft ze opgedeeld in drie delen 
waarbij ze een korte meditatie houdt bij ieder 
deel. Met elkaar zingen we daarbij een lied.  

Een nieuwe opzet (een beetje als een maaltijd). 
Ze hoort later graag hoe dit wordt ervaren.  
1e deel. Lezing vers 10 – 17. Jezus geneest een 
vrouw die al 18 jaar gebukt ging onder zware 
lasten. De genezing vond plaats op de Sabbat. 
Meditatie: Jezus zoekt contact met de mensen 
die gebukt door het leven gaan. Ook hier wordt 
Hij met ontferming bewogen en verlost haar van 
haar ziekte. Hij zegent haar. Door Jezus wordt ze 
recht op haar voeten gezet. Jezus doet haar 
opstaan uit haar gebogen staat. Ook wij krijgen 
de zegen mee aan het einde van de dienst. 
Opdat wij weer kunnen leven, weer worden 
opgericht.  
Het hoofd van de synagoge berispt hem omdat 
het sabbat is. Maar Jezus wijst hen 
erop dat ze zelf ook het vee 
loslaten om te drinken. De sabbat 
is juist de dag om te vieren dat God 
onze bevrijder is.  
 
We zingen daarop Gezang 
62: “Wie oren om te horen 
heeft, hore naar de wet die 
god hem geeft..”  
 
2e deel. Vers 18 – 21. Daar 
wordt de vraag gesteld waar 
het Koninkrijk van God mee 
te vergelijken is. Dan volgt het voorbeeld van het 
mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote struik.  
Meditatie: De leerlingen waren maar met 
weinigen. Dat maakt kwetsbaar. Maar Jezus gaf 
vaak aan: “I have a dream”. En hij vertelde een 
hele korte gelijkenis waar enorm veel kracht in 
verborgen is. Dat mosterdzaadje is minuscuul, 
wordt zo weggeblazen.. maar als het een plekje 
vindt om te groeien wordt het een grote plant van 
wel drie meter hoog. Zaai dus maar zaden van 
het koninkrijk. Tegen de klippen op:  “I have a 
dream’ Zoals Martin Luther King zijn rede 
vandaag nog hoop geeft. Zoals de Palestijnse en 
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Israëlisch jongeren dit weekeinde over de 
Friese wateren zeilen. Om contact te maken.. 
met elkaar te praten.. hoe moeilijk dat ook is. 
Welk mosterdzaadje wil jij planten? Welke 

droom heb je?  
 
We zingen daarop 
Gezang 55: “Weet jij 
waarmee het koninkrijk 
zich vergelijken laat?” 

Deel 3. Vers 22 t/m 30. Hoe kom je in het 
koninkrijk.  
Meditatie: De smalle weg van het koninkrijk zal 
de weg naar het leven zijn. Een weg die 
weerstand oproept in de wereld, tegenstand 
oplevert.. Maar toch. Niet meer de eersten 
zullen het hoogste woord voeren maar de 
laatsten zullen de eersten zijn. Vogels van 
welke pluimage ook vinden een plek in de 
boom van Gods Koninkrijk, voor altijd. In vrede.  
 

We zingen 
daarop 
Gezang 
482 vers 1, 
2 7 en 8: 
“De 
eersten zijn 
de laatsten, 
wie nakomt 
gaat 
voorop..”  

Na een stilte en prachtig orgelspel zingen we 
Gezang 308 vers 1, 2 en 4: “In Christus is nog 
west nog oost, in hem noch zuid nog noord… “ 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Diaconie 
2e Collecte:  Onderhoud 
gebouwen 
 

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
In het gebed wordt voorbede gevraagd voor 
mevr. Postma.  
We zingen als antwoord Gezang 132:  

“Jezus U bent het licht in ons leven: laat 
nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 

Jezus U bent het licht in ons leven: open mij 
voor uw liefde, o Heer.” 

De bloemen gaan naar 
fam. De Haan, Lytse 
Buorren 18.  
 

Heenzending en 
Zegen 
Als slotlied zingen wij 
Gezang 330: “Heb 
dank, o God van alle 
leven, die zijt allen U 
zelf bekend..” 
 

Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer die werd ingeleid met de woorden: 
Moge de Zegen zijn als een glimlach over ons 

bestaan..  
Wij be-Amen dit samen.  

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wiebrig de Boer - Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderling van dienst:  Sandór Weerstra 
2e ouderling:  Alie Bouma-Snippe 
Diakenen: Tjitske Visser, Wiebren Jongbloed 
Bloemen:  Fokje Leistra 


