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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 3 aug. 2014      

 
Dienst van de voorbereiding 
Op deze mooie zomerse dag staan de deuren 
van de kerk weer open en is iedereen welkom 

om naar Gods 
woord te 
luisteren. We 
worden welkom 
geheten door 
ouderling Corrie 
Brouwer.  Het 
intochtslied dat 

we zingen is Lied 
138: 1: “U loof ik 
Heer, met hart 
en ziel”.  Ds. 
Wiebrig de Boer-
Romkema gaat 
ons voor in 
gebed. 
Na het gebed 

zingen we vers 2 van dit lied. 
Het gebed voor de nood van de wereld wordt 
afgewisseld met SOW 76D: “Kyrie, Kyrie.” 
Dan zingen weLied 838: 1, 2 en 4 
“O grote God die liefde zijt” 
  

Dienst van de schriften 
Na het gebed  volgt de eerste schriftlezing 
Jeremia 14:7-10 en 19-22. 
 

We zingen Lied 84: 3,4 en 5 
“Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer”. 
 
De tweede schriftlezing is uit Lucas 18: 9-14 
Over de erfgenamen van het koninkrijk van God 
Hierna zingen we Lied 836: 1,2,4 en 5 
“O Heer die onze Vader zijt.”  We zingen dit op 
de oude vertrouwde wijze en niet zoals het in 
het nieuwe liedboek staat. 
 
 

 
Overdenking 
Jezus sprak de mensen vaak toe in gelijkenissen 
Een gelijkenis is een soort beeldverhaal. Hij deed 
dit om de mensen 
iets duidelijk te 
maken, maar vaak 
waren ze Oost- 
Indisch doof. 
Mensen werden 
geconfronteerd 
met hun daden. 
Deze gelijkenis 
gaat over de farizeeër en de tollenaar. Bij het 
woord farizeeër heb je vaak een negatief beeld. 
Dat is misschien niet altijd eerlijk. Ze proberen 
heel erg goed naar de wet te leven. Maar dat 
proberen ze soms wat te veel en vinden ze zich 
zelf heel vroom. Ze vinden zichzelf dan zo goed 
dat ze hun medemens gaan minachten. Hij bidt 
niet tot God maar tot zichzelf. Hij is verblind door 
eigen vroomheid. Heeft geen zelfkritiek en vindt 
geen vrede. 
De tollenaar echter voelt zich klein. Alle 
tollenaars worden over één kam geschoren. 
Mensen hebben zo gauw hun (voor)oordeel 
klaar. Hij bidt wel tot God. Hij voelt zich zondig  
en hij vindt vrede. Hij durft voor God te 
verschijnen zoals hij is.  
Als je een ander kleinacht komt de hoogmoed om 
de hoek kijken. Jezus wil iedereen 
samenbrengen. Ieder staat voor God even hoog 
aangeschreven.” 
Na stilte en muziek  zingen we 
Lied 919: 1,2 en 4 
“Gij die alle sterren houdt. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar Minne 
en Afke Hoekstra van de 
Lytsebuorren 
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1e Collecte:  diaconie 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 

 

Na de 

gebeden 

zingen we 

Lied 981: 

1,2,4 en 5  “ 

Zolang er 

mensen zijn 

op aarde.”. 

 

Heenzending en Zegen 
 
Hierna 
worden we 
heenge-
zonden met 
de Zegen van 
de Heer.  
 
 
 

 
 

De koffie en koek staat weer klaar en we worden 
uitgenodigd om zo de dienst onder het genot van 
een kopje koffie met elkaar af te sluiten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. W. De Boer-Romkema  
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Iepie Lindeboom  
Bloemen:   Klaaske de Boer 
Ouderling van dienst:  Corrie Brouwer 
2e ouderling:  Alie Bouma  
Diakenen:   Tjitske Cnossen en Wiebren Jongbloed           
  

 


