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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 27 oktober 2013

 
Dienst van de voorbereiding 
 

Op deze eerste 
herfstachtige zondag 
is het niet aanlokkelijk 
om naar buiten te 
gaan. Desondanks 
trotseren vele 
gemeenteleden 
hevige regen en harde wind om samen op te 
gaan naar de kerk, Gods huis. De kinderen en 
leiding van de zondagsschool zijn vanochtend 
weer dichtbij met ons verbonden. 
Ds. Bloemink uit Beetgum is verhinderd wegens 
ziekte maar Ds. Hinne Wagenaar, onze vorige 

predikant, is bereid 
gevonden om bij ons 
vanochtend voor te 
gaan. Bij binnenkomst 
worden wij verwelkomd 
door warme 
orgelklanken. 
Ouderling van dienst 
Simon Turkstra heet 

gemeenteleden en gasten van harte welkom. 
Wij zingen ons openingslied: `De freugde liedt 
ús nei dit hûs, hjir komt ús `t Wurd benei. God 
ropt syn Namme út oer ús, wy sjonge fan syn 
dei`, 3 verzen. Na bemoediging, stil gebed en 

drempelgebed 
zingen wij nog 3 
verzen van dit 
prachtige lied. 
Ds. Hinne Wagenaar 
zegt enkele 
inleidende woorden 
bij de dienst van 
vanochtend: Het is 
vandaag `Nij 
Kleasterdei`, een jaar 
geleden werd gestart  

 
met Nij Kleaster in Jorwerd. Deze dag is terdege 
voorbereid en de dienst hier zal  

daar een afspiegeling van zijn. De preek maakt 
het verschil. Goed om eens het karakter te 
ervaren van de bijeenkomsten in Nij Kleaster. 
 
Lezing van Psalm 145. Naar Huub Oosterhuis, 
`150 Psalmen vrij`. 
 
Hierna zingen wij: `Take, o take me as I am`, ook 
in het Frysk en Nederlands. 
 

Dienst van de Schriften 
Evangelielezing: Lucas 18: 9-14 
 

Preek 
Twee mensen gingen naar 
de tempel om te bidden. Met 
geen van de twee willen we 
ons identificeren: Wie wil 
zijn als de Farizeeër, de 
zelfingenomen opschepper. 
Of als de tollenaar, een 
collaborerende belastingambtenaar? Jammer 
want het is belangrijk om zelf een plaats te 
vinden in het bijbelverhaal; deelnemer te worden. 
Het dankgebed van de Farizeeër is een lofzang 
op het eigen `ik`. Intuïtief willen we afstand van 
hem nemen maar voelen ook dat hij model staat 
voor wat wij willen zijn. Ook in religieus opzicht: 
hoe en wanneer staan we rechtop voor God? 
Wanneer we onze plichten (goede werken) 
vervullen? Dat je blij bent met jezelf en dat God 
trots op je kan zijn? De Farizeeër zit ons dichter 
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op de huid dan ons lief is. De tollenaar slaat 
zichzelf ook op de borst, maar dan uit 
nederigheid, uit schaamte. Wij zijn verre van de 
tollenaar maar het gaat hierbij om de houding 
van ontvankelijkheid naar God toe, naar het 
leven toe. Dat we zomaar voor God mogen 
bestaan. Dat we mogen leven uit Gods 
goedheid. De tollenaar gaat naar huis als 
iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. 
Op weg, geheeld, herdacht, herboren. Zoals het 
gedicht van Eppie Dam dat aan de muur in Nij 
Kleaster hangt:  
 
`Ik voel me als herdacht, herboren - 
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed; 
ik ga, weer mens als ooit tevoren, 
de wereld anders tegemoet`. 
 

Amen. 
 

Moment van stilte en muziek 
Wij zingen: `Laudate omnes gentes, laudate 
Dominum`. Ook in het Frysk en Nederlands. 
 
Mededelingen:  
Er wordt bericht  gedaan van de 
geboorte van Afke Hotske Brouwer op 
16 oktober. 
 
De bloemen gaan vandaag als groet 
en felicitatie van onze gemeente naar 
Nij Kleaster in Jorwerd..  
 
1e collecte: Rondom Hervormingsdag 
2e collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Gebeden, afgesloten met het 

gezongen Onze Vader: 
 

`God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme`. 

Heenzending en zegen 

Als zegenlied zingen wij:  
`Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde, 
vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe. 
Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen zijn met 
wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe`. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:           Ds. H.T. Wagenaar, Jorwerd 
Organist:  Klaske Deinum 
Kosters:   Ypie Lindeboom en Janny Veenstra 
Ouderling  
       van dienst: Simon Turkstra 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Hinke Meindersma 
                                Janny Pimmelaar 
Bloemen:  Tryxt Lindeboom 


