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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 31 juli 2016 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Terwijl een mild regenbuitje valt 
komen we op deze rustige 
zondagmorgen samen in de Sint 
Martinuskerk. Aan het aantal 
bezoekers is te merken, dat we 
midden in de vakantietijd zitten. 

De 
ouderling 
van dienst 
heet ons 
welkom.  

 
Als 
openings-
lied zingen 
we de 
prachtige 
woorden 
van lied 
216:  
 

Dit is een morgen als ooit de eerste 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
Na groet, bemoediging en drempelgebed 
volgen de eerste drie verzen van lied 84: “Hoe 
lieflijk, hoe goed is mij, Heer.” 
 
Na het Kyriëgebed wordt als Gloria gezongen 
lied 304: “Zing van de Vader, die in den 
beginne de mensen schiep, de dieren en de 
dingen: hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 

 
Bijbelverhalen 
Het eerste Bijbelverhaal komt uit de herziene 
Statenvertaling - editie 1977 - Jesaja 52: 7-10. 
Het is een lofzang op 
hem die het goede 
boodschapt, die vrede 
laat horen, die tegen 
Sion zegt: “Uw God is 
Koning.”  
 
Het antwoordlied is 
100, de verzen 1 en 4: “Juicht Gode toe, bazuint 
en zingt.” 
 
De lezing uit het heilige evangelie is uit Lukas7, 
de verzen 36 – 50. Het verhaalt over een zondige 
vrouw, die tijdens een maaltijd bij een farizeeër – 
ene Simon - de voeten van Jezus nat huilde met 
haar tranen en ze vervolgens droogde met haar 
haar, ze kuste en inwreef met olie. De gastheer 
vond dit allemaal maar niks en dat was hem aan 
te zien. Jezus ziet het ongemak bij zijn gastheer 
en stelt   hem een vraag. Die gaat over een 
geldschieter en twee mensen die een schuld bij 
hem hebben, de ene een veel grotere dan de 
ander. Ze kunnen hem beiden niet terugbetalen. 
Daarop scheldt de geldschieter beiden hun 
schuld vrij. Wie van deze twee zal de 
geldschieter het meest dankbaar zijn? Volgens 
de farizeeër degene met de grootste schuld. 
 
Overdenking 
Het verhaal uit Lukas wordt 
verder uitgesponnen. Jezus 
vraagt Simon in feite, over zijn 
vooroordeel heen te stappen en 
vanuit het perspectief van het 
verhaal naar de vrouw te kijken. Wat betekent het 
handelen van die vrouw dan? Jezus ziet niet 
alleen naar het verleden van ons mensen, maar 
ook naar de wijze waarop we ons later gedragen. 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

31 juli 2016 

2 

Jezus ontkent de slechte reputatie van de 
vrouw niet, maar ziet haar besef van haar 
daden. Hij geeft haar vertrouwen en schenkt 
haar een nieuwe toekomst. God schenkt ons de 
ruimte om de ander in een nieuw licht te bezien. 
Dat wij de moed hebben om die ruimte te 
omarmen. 
 
Als antwoord op de preek zingen we lied 723:  

  Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens van dwang gered,    
weer in het licht geheven. 

 
Bloemen  
De 
bloemen 
gaan als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar 
mevrouw 
D. Bos in 
de Tjitse 
de Boer-
strjitte.   
 
Gebeden 
De  
gebeden 
komen 
samen in 
het gezamenlijke  
Onze Vader.  
 
Collecten 
De collectes zijn voor (1) de diaconie 
en (2) onderhoud gebouwen. 

 
Slotlied en zegen 
Ter afsluiting zingen we lied 418:  
  God, schenk ons de dracht dicht bij u te blijven 
  dan zal geen macht ons uit elkander drijven 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het 
slot van 
de 
dienst 
krijgen 
we Gods 
zegen 
mee.   

 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. A. Terlouw   
Organist:       Klaske Deinum                     
Ouderling:            Elske Roorda  
Diakenen:            Alie Kalsbeek, Nieske Span 
Bloemen: Neeltje Hellinga 
Koster:   Janny Veenstra  
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