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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 28 mei 2017 

 
Aan het begin 

Namens de kerkenraad 
heet Truus Sterrenburg 
een ieder welkom.   
Het openingslied is lied 
216: 1,2,3 “Dit is een 
morgen als ooit de 
eerste”. Daarna volgt de 

groet, de 
bemoediging 
en na een 
stilte het 
drempel-
gebed. 

We zingen psalm 27: 
1,7 “Mijn licht, mijn 
heil is Hij, mijn God 
en Here!”  
Ds. Terlouw gaat 
voor in het smeekgebed om alle mensen die 

onrecht lijden en 
onrecht doen, om 
onszelf, dat wordt 
afgesloten met een 
Kyrië volgens lied 
299h (voor de 
dienst is deze 
acclamatie 
geoefend). Het 

glorialied is lied 304: 1,2,3 “Zing van de Vader 
die in den beginne”. 
 

Aan het woord 
Een gebed om het licht van Gods Heilige 
Geest. 
 

 
De evangelielezing is Lukas 7: 1-16 over de dode 
zoon van een weduwe uit Naïn. Dit is één van de 
drie verrijzenisverhalen uit de Bijbel: Lazarus, 
dochtertje van Jaïrus en deze zoon uit Naïn. 
Lied 339a “U komt de lof toe, U het gezang”. 
 
Overdenking 
Haken we niet af bij dit evangelieverhaal? Wat 
moet ik ermee? Laten we er eens naar 
kijken als naar een schilderij, waarbij 
de kunstenaar de werkelijkheid heeft 
vervormd. Dan lezen wij andere 
dingen. 
 
Ten eerste geeft dit verhaal een eigen definitie 
over leven en dood. Voor Lukas is leven het 
spreken, communicatie. Waar niet gesproken 
wordt heerst de dood. Een levende gemeente is 
die waar met elkaar wordt gesproken, onderling 
en met anderen in onze omgeving. 
 
Ten tweede Jezus ontferming. 
Betrokkenheid bij moeder en zoon. 
Ontferming of barmhartigheid is 
volgehouden aandacht. Niet weglopen 
kan een uitzichtloze situatie 
openbreken. Opwekking door je te 
laten raken.   
 
Ten derde die wonderlijke zin: “en 
vrees greep hen allen aan”. Niet 
sceptisch, geen verwondering, maar 
vrees. Om communicatie te zoeken 
waar de dood is, daar zijn ook wij 
bang voor. Maar uit de vrees ontspringt toch een 
loflied. Je laten raken, open stellen, luisteren: in 
Naïn willen ze het proberen en loven God. 
Moge het ons ook zo gaan. Amen. 
Na stilte is er orgelmuziek. 
Lied 647: 1,2,3,4:  “Voor mensen die naamloos” 
wordt gezongen. 
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Voor elkaar en voor de wereld 
Mededelingen door de ouderling van dienst. 

De bloemen gaan naar 
Sjoerd Boonstra en Jikke.  
Twee vacatures zijn 
vervuld; als ouderling 
Elizabeth Mozes en als 
diaken Jannie Lindeman. 
Twee kerkeraadsleden 
verlengen hun 
ambtsperiode. 
1e collecte:  eigen 
gemeentewerk. 
2e collecte:  onderhoud 

gebouwen. 
Na het houden van de collectes volgen het 
dankgebed en de voorbeden. Dank voor het 
levenwekkend  Woord. Driemaal klinkt het “Gij 
die de dood bedwingt, doe ons opstaan” als 
acclamatie. Na een stil gebed bidden we samen 
het Onze Vader. 
 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is lied 834: 1,2,3 “Vernieuw Gij mij, 
o eeuwig licht!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na de heenzending 
en de zegen klinkt het 
drie maal Amen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Adri Terlouw, Dronrijp   
Organist:  Albert Minnema  
Ouderling: Truus Sterrenburg   
Diakenen: Nieske Span, Wiebren Jongbloed 
Koster:   Gerrit de Vries 
Bloemen: Fokje Tolsma 
 
SIW 


