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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 27 juli 2014 – 09.30 uur 

 

Zomer 
Het is volop zomer en dat is te zien aan de 
bezoekers: bruine gezichten, fleurige 
zomerjurken, overhemden met korte mouw. En 
dat alles overgoten met een heerlijk zonnetje. 
Het is vakantietijd, hier en daar zijn lege 
plekken. 
 
Welkom 
Dienstdoend ouderling Janny Veenstra 

verwelkomt de 
aanwezigen. Met 
het licht van de 
paaskaars wordt 
een tweede kaars 
aangestoken voor 

de slachtoffers en 
nabestaanden van de 
vliegramp met het toestel 
MH17 in de Oekraïne. 
Het openingslied is lied 92, 
de eerste twee verzen: 
“Waarlijk dit is rechtvaardig 
dat men de Here prijst…” 
 
Bemoediging en groet 

Na de bemoediging 
en groet vervolgen 
we lied 92 met vers 
3. 
 
Drempelgebed 
Onder meer vragen 
we Gods 

ontferming voor de slachtoffers en 
nabestaanden van de vliegramp in de Oekraïne 
en van het oorlogsgeweld tussen de Israëli’s en 
de Palestijnen in de Gazastrook. 

 
Schriftlezingen 
Het thema van vanmorgen is: “Maar wij, rijken.” 
De lezingen zijn hierop toegespitst. 
De 1e lezing is uit Jeremia 31: 31 t/m 34, waarin 
de profeet spreek over een nieuw verbond van 
God met het volk van Israël en het volk van Juda.  
De 2e schriftlezing komt uit Lucas 12, de verzen 
13-21. In dat gedeelte wordt Jezus door een van 
de omstanders gevraagd om te beslissen in een 

erfeniskwestie. 

Tussen de lezingen door zingen we een aantal 
verzen van lied 316: “Het Woord dat u ten leven 
riep is niet te hoog, is niet te diep.” 
 
Preek 
In de overdenking draait het 
om hebzucht. Ieder mens 
moet oppassen voor 
hebzucht. Je kunt nog zo rijk 
zijn, maar het leven kun je 
nooit bezitten, dat heb je 
gekregen. De fout van de 
rijke in de gelezen gelijkenis 
is, dat hij heeft nagelaten van zijn overvloed uit te 
delen aan de armen. 
De theoloog Gijs Bouwman ziet in deze gelijkenis 
nog een andere uitleg. Namelijk dat hier het 
gevaar schuilt in een bepaalde manier van 
geloven. Het geloof is voor de rijke een 
geloofsschat geworden, die hij heeft opgeborgen 
in een veilige bergplaats; net zoals de rijke dat 
deed met de oogst in de voorraadschuur. Het 
geloof is voor hem een schat die voor altijd vast 
ligt. Het gevaar ligt dan op de loer dat het geloof, 
vastgelegd in formules, gemakkelijk als de éne 
en enige waarheid gaat gelden. Waarin geen 
groei meer mogelijk is. Een geloof dat zich niet 
kan en mag aanpassen aan een nieuwe tijd en 
andere omstandigheden. Voor Jezus ligt geloven 
niet vast in dogma’s, maar is het het werk van de 
Geest. En de Geest is vrij. 
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Dienst van het Delen 

De eerste 
collecte is 
voor de 
diaconie, 
de tweede 
voor 

onderhoud 
gebouwen. 

 
Bloemen  
De bloemen 
gaan als groet 
van onze 
gemeente naar 
mevrouw 
Hiemstra aan de 
Greate Buorren.   
 
 

 
Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden komen samen in het gezamenlijke 
Onze Vader. 
Het slotlied is: “Zolang er mensen zijn op 
aarde.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vergezeld van de zegen 
van God gaan we 
huiswaarts. 
 

 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  da. N. v.d. Briel, Heerenveen.                           
Koster:   Wiebe Brouwer 
Orgel:  Albert Minnema 
Bloemen: Bep Minnema 
Ouderlingen:       Janny Veenstra en Elske Roorda. 
Diakenen:           Alie Kalsbeek en Tjitske Visser.  


