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Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 24 augustus 2014 – 09.30 uur 

 

Welkom 
De vakanties zitten er 
bijna op. Langzamerhand 
verschijnen steeds meer 
vertrouwde – en soms 
ook nieuwe – gezichten 
in de banken. 
Dienstdoend ouderling 

Gjalt Lindeboom 
verwelkomt de 
aanwezigen. Als opening 
zingen we lied 139: de 
eerste twee verzen: 
“Heer, die mij ziet zoals ik 
ben.”  
        
Bemoediging en groet 
Na de bemoediging en 

groet volgt lied 35-5: 
     Al nam ik voor mijn vlucht te baat  
     de vleuglen van de dageraad,  
     al woond' ik aan de verste zee,  
     uw hand gaat altijd met mij mee.  
     Waar ik de vleugels uit zou spreiden,  
     Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.  
 
Gebed om ontferming 
Dit wordt afgewisseld met een gezongen kyrie. 

 
Kindernevendienst 
De kinderen gaan met Laura 
naar de kindernevendienst; 
ze nemen het licht in het 
lantaarntje en de Bijbel mee. 
 
Schriftlezingen 
De eerste lezing komt uit 
Jesaja 51:1-6, woorden tot 
troost voor het volk. 
Aansluitend wordt lied 803: 
1,2,6 gezongen: “Uit Oer is  

 
hij getogen, aartsvader Abraham.” De twadde 
lêzing komt út it evangeelje nei Matteüs haadstik 
16:21-27, dêr ’t Jezus syn ferrizenis yn foarseit. 
Dit part wurdt lêzen út De Fjouwer Evangeeljes 
op ‘e nij ferfryske (1996).   
Dan komt lied 845: 1,3. 
Het eerste wordt 
gezongen door ds. 
Wiebrig de Boer, het 
derde door de gemeente.  

Tijd van vloek en tijd 
van zegen 
Tijd van droogte tijd van regen 

Dag van oogsten tijd van nood 
Tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
Uur der waarheid dag der dagen 
Toekomst die gekomen is 
Woord dat vol van stilte is.  

 
Preek 
Als je deze dagen het nieuws volgt, durf je amper 
meer te denken aan het doorbreken van het 
Koninkrijk van God. Herman van Veen zong 
destijds voor zijn dochtertje: “Anne, de wereld is 
niet mooi, maar jij kunt haar een beetje mooier 
kleuren.” Mensen zijn in staat tot alle kwaad. 
Maar mensen zijn ook in staat tot liefde, goed 
doen, recht doen. In dat spanningsveld zoekt een 
mens zijn of haar weg, laverend tussen wanhoop 
en hoop, goed en kwaad, licht en donker.    
De profeet Jesaja wijst ons in deze zoektocht op 
Gods Woord. “Luister”, horen we 
vandaag, “ beluister in de bijbelse 
verhalen wat de weg is die naar het 
goede leidt, naar liefde, naar recht.” Wat 
er ook gebeurt, horen we: “de redding 
die ik breng, zal voor altijd blijven en 
mijn recht zal geen einde hebben.” Het is 
vandaag goed om te zeggen, dat het overgrote 
deel van de moslims ook vrede en liefde 
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nastreeft. Elke ideologie, godsdienstig of niet, 
kan verkeren in geweld.  

  
Dienst van het Delen 
De 1e collecte is voor de 
diaconie, de 2e voor kerkelijk 
werk. 
 
Bloemen  
De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar 
Arjen Boomsma aan het Hôf. 
 
Gebeden, slotlied en zegen 

In de gebeden worden noden van de wereld 
van vandaag en uit de gemeente voorgelegd 

aan God. Tijdens de 
voorbeden speelt Klaske 
zacht op de piano: O hoor 

mijn gebed, o 
hoor mijn gebed, 
als ik roep, ... De 
gebeden 
monden uit in 
het Chinese Us Heit, gebeden door Wei Xu: 

Wo men zai tian shang de fu, 
yuan ren dou zuen ni de ming wei sheng. 
Yuan ni de guo jiang lin, 
yuan ni de zhi yi xing zai di shang, 
ru tong xing zai tian shang 
Wo men ri yong de yin shi, 
jin ri tsi gei wo men. 
Mian wo men de zhai, 
ru tong wo men mian le ren de zhai 
Bu jiao wo men yu jian shi tan, 
Jiu wo men tuo li xiung er. 
yin wei guo du, chuan bing, rong yao, 
chuan shi ni de, zhi dao yong yuan, 
a-men. 

 
Aan het slot 
zingen we 
lied 981: 
“Zolang er 
mensen zijn 
op aarde.” 

Vergezeld van de zegen van God gaan we 
huiswaarts.  
 

 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Wiebrig de Boer.                           
Koster:   Janny Veenstra 
Orgel:  Klaske Deinum 
Bloemen: Tryxt Lindeboom 
Ouderlingen:        Gjalt Lindeboom en Elske Roorda. 
 Diakenen:           Wiebren Jongbloed en Tjitske  
                             Cnossen  


