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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 06 oktober 2013 

Israëlzondag 
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons 
allemaal van harte welkom en wenst 
ons een gezegende dienst.  
We zingen als intochtlied gezang 328: 
´Here Jezus om Uw woord zijn wij 
hier bijeen 
gekomen..” 
 
De voorganger 

vertelt dat het feest van “De 
vreugde der Wet” kort 
geleden in Israël werd 
gevierd. Wij zingen daarom 
psalm 119, vers 31 en 34: 
“Uw woord is één en al 
gerechtigheid”.  

Gebed om ontferming 
Wij roepen de Heer aan om ontferming. Zijn 
barmhartigheid kent geen einde.  
Wij mogen op Hem vertrouwen, op zijn genade, 
liefde en troost.  
Samen zingen wij lied 322, vers 4 en 6: “In stil 
ontzag zijn wij voor u getreden…” 
Hierna volgen woorden van troost uit psalm 
103: “Liefdevol en genadig is de Heer”.  
Dit bevestigen wij door het zongen van gezang 
254 vers 1: “God in den hoog’ alleen zij eer en, 
en dank voor zijn genade”.  
 

Dienst van de schriften 
In het gebed vraagt de voorganger dat Zijn woord 
een levende werkelijkheid voor ons mag worden.  
Gelezen wordt Lucas 17 vers 1-10.  
Jezus vertelt dat als een broeder zondigt en 
berouw toont je hem vergeeft tot 7 x toe. Als de 
leerlingen vragen om meer geloof wijst Jezus hen 
op het mosterdzaadje. Als je geloof is als een 
mosterdzaadje dan kun je de moerbeiboom met 
wortel en al laten verplaatsen in de zee.  
Doe wat je is opgedragen… dat is voldoende.  
 
Wij 
zingen 
gezang 
50 vers 1 
en 7. 
Daarin de 
woorden: 
geloof als 
een mosterdgrein.. Een prachtig woord. Een 
mosterdzaadje is het kleinst bekende zaadje, een 
greintje. En dat ‘greintje’ gebruiken we nog 
steeds in onze taal. 
   
Overdenking 
Wat opvalt is dat de discipelen hier apostel 
worden. En dat is iemand die gezonden is. Ze 
zijn de wereld ingestuurd en kunnen zieken 
genezen en demonen uitdrijven. De leerlingen 
zijn hier heel enthousiast over. Ze vragen zelfs 
om meer geloof. Dat lijkt wel in de zin van hoe 
meer geloof hoe meer ik kan doen.  
Maar Jezus geeft aan dat het zo niet werkt, dat 
het geloof is als een mosterdzaadje/greintje. 
Geloof is geen bezit en geen ‘toverdrank’.  
Dit bevrijdt je van het gevoel van dat wij dat 
allemaal kunnen en moeten doen. “Borstklopperij’ 
over wat wij doen past niet. We hebben dit ten 
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opzichte van Israël wel gedaan. Alsof wij het 
beter hebben gedaan dan hen.. 
De kerk wordt naar de rand van de 
samenleving is gedrongen. Een samenleving 
die zoekt om spiritualiteit maar waar het vaak 
blijft bij materialisme en oppervlakkigheid. 
In de kerk is het een zaak van gewoon hard 
werken, doorzetten, zonder bedankjes. Gewoon 
‘doen’ want de Heer laat niet varen het werk dat 
zijn hand begon. Gewoon ‘doen’ in je gezin, 
dorp, werk, kerk en wereld.  Het komt immers 
op Hem aan en hangt niet van ons af. Het 
geloof kan bergen verzetten en bomen in de 
zee planten.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Kerk en Israël 
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Wy tankje en bidde 
en slúte dat ó mei it: 
“Ûs Heit”. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan 
naar mevr. Wielinga.  
 

Heenzending en 
Zegen 
Als slotlied zingen wij lied 320: “Zingt een nieuw 
lied voor God de Here…” 

 
Hierna worden we 
heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  

Na de dienst kan er nagepraat worden met koffie 
en thee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. L.W.Nijendijk (Midlum)  
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderl van dienst:  Sándor Weerstra 
2e ouderling:  Alie Bouma-Snippe 
Diakenen: Alie Kalsbeek,  

Wybren Jongbloed 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
 

 


