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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 22 september 2013 

 
Welkom 

Op deze rustige 
nazomermorgen 
verwelkomt 
ouderling van 
dienst Corry 
Brouwer de 
bezoekers. Als 
openingslied 
wordt gezongen 
Psalm139, de 

verzen 3 en 8: “Waar zou ik vluchten voor uw 
aangezicht”.  
 

Dienst van het Woord 
De 1e schriftlezing komt uit Genesis1, de 
verzen 1 en 2: “In het begin schiep God de 
hemel en de aarde. De aarde was nog woest 

en doods en 
duisternis lag 
over de 
oervloed 
maar Gods 
geest 
zweefde over 
het water.” 
en uit 
hetzelfde 
hoofdstuk de 

verzen 26-31. 
 
Hierna worden uit Psalm 107 de verzen 1 en 7 
gezongen. Tekst 7e: “ 

“Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede.” 

 
De 2e lezing is uit Matteüs 6, de verzen 26-34, de 
tekst die volgt op de bekende woorden “Maak je 
geen zorgen over de dag van morgen.” Daar 
staat:  “Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien 
niet en oogsten niet en vullen geen 
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die 
ze voedt.” 
De 3e lezing komt uit de brief van Paulus aan de 
Kollossenzen, 1 – verzen 12 tot 20, uit het 
gedeelte over evangelie en verzoening.  
 
Preek  
Het is een 
tijd van veel 
conflicten: 
Syrië, Irak, 
Egypte. In 
deze 
vredesweek 
signaleren 
we dat de 
werkelijkheid 
van vandaag heel anders is dan het beeld van 
het Koninkrijk van God. Er zijn practici die zich bij 
deze werkelijkheid neerleggen: “Het is nu 
eenmaal zo, we kunnen er niets aan 
veranderen.” Tegenover deze gelatenheid staat 
het andere verhaal, het verhaal uit de Bijbel. Het 
verhaal van Genesis, dat de aarde leeg is en 
woest. Maar toen de geest van God kwam, 
veranderde dat. En zo vertelt de Bijbel het 
verhaal van de hoop, van de liefde. Dat andere 
verhaal moet worden doorverteld, steeds weer 
opnieuw. In oktober komt de Wereldraad van 
Kerken bijeen in Zuid-Korea.  Het thema luidt: 
God van leven, leidt ons naar gerechtigheid en 
vrede. 
 
Orgelspel 
Na het orgelspel zingen we uit SOW 213: “De 
Heer heeft ons tot ons behoud de goede aarde 
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toevertrouwd, om zorg te dragen voor elkaar, 
en oogst te hebben ieder jaar.” 
 

Collecten 
1e collecte: Vredesweek; 
2e collecte: kerkelijk werk. 

 
Bloemen  
De 
bloemen 
gaat als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar Lutske 
de Jong 
aan de 
Legedyk.  
 

 
 
 
Harten startzondag 
Vorige week 
tijdens de 
startzondag zijn 
er harten 
uitgereikt. De 
tekst daarop 
luidde: “Met hart 
en ziel geloven 
in……..”. Ieder 
kon deze zin 
aanvullen. De 
harten zijn vervolgens verzameld en hangen nu 
op ooghoogte aan de metalen ring in het koor. 
Aardig om nog even na te lezen. 
 

Gebeden 
In de gebeden wordt stilgestaan bij de nood ver 
weg en dichtbij. De gebeden worden afgesloten 
met het gezamenlijk “Us Heit”. 

 
 
 
 
 
 

Slotlied en zegen 
Het slotlied is Gezang 479: 3 en 4: “Gij hebt de 
bloemen op de velden met Koninklijke pracht 
bekleed.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij gaan naar huis met de zegen van God. Wij 
beantwoorden de zegenbede met het zingen van: 
“Amen, amen, amen”. 
 
Medewerkers 
Voorganger:    ds. R. Veenboer, 

 Leeuwarden 
Organist:      Klaske Deinum 
Koster:       Wiebe Brouwer 
Ouderlingen: Corry Brouwer en Arie Dol 
Diakenen:                   Wiebren Jongbloed en 

Janny Pimmelaars  
Bloemen:  Lies de Jong 


