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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 21 augustus 2016 

 
Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Truus Sterrenburg heet 

iedereen hartelijk 
welkom in de dienst. 
Het openingslied is uit 
Sjongend Op Wei lied 
98: 1,2,3 “Zo 
vriendelijk en veilig”. 
Na de groet door ds. 
Wiebrig de Boer-

Romkema 
zingen we lied 
27: 7 “O als ik 
niet met 
opgeheven 
hoofde”.  
Een voor onze 
gemeente nieuw 
lied zingen we: 
lied 299f als 

kyrie- en glorialied. Dit in wisselzang tussen 
voorganger en gemeente. 
 

Dienst van het Woord 
Gebed: laat uw Woord spreken; maak onze 
harte open. 

Vanmorgen één lezing 
in twee gedeelten (in 
het Fries). 
Lucas 7: 36-43 (Jezus 
genodigd bij Simon de 
Farizeeër).   
Lied 791: 1,2,3  
“Liefde, eenmaal 

uitgesproken”. 
Lucas 7: 44 – Lucas 8: 3 (de liefde van een 
zondares). 
 
Overdenking 
Die vrouw, daar ga je niet mee om! Een oordeel 
is snel gevormd, en vaker over wat mis is dan  

 
wat goed is. Een zondares, waarom wordt niet 
vermeld. Simon, een Farizeeër, nodigt Jezus uit. 
Een vrouw verstoort in Simons ogen dit bezoek. 
Deze vrouw doorbreekt de codes van die tijd. Zij 
heeft, wellicht door wat ze heeft gehoord, 
vertrouwen in Jezus. Zij 
voelt zich nu geen paria. 
Wat Simon als gastheer 
naliet deed de vrouw 
wel.  
Dan vertelt Jezus het 
verhaal van de 
schuldeiser: de schuldenaar met de meeste 
schuld zal bij kwijtschelding het dankbaarst zijn! 
Direct daarna zegt Jezus tegen Simon: “Zie je 
deze vrouw?” Wie weinig vergeven is kan nooit 
zo liefhebben. De vrouw wist dat de weg tot 
vergeving nooit is afgesloten. Wij worden in 
vrijheid gesteld om liefde te delen. Wat Simon 
hiermee deed is niet bekend; belangrijker is wat 
wij ermee doen! Amen. 
 
Moment van stilte, gevolgd door orgelspel. 
 

Dienst van het 
Delen 
Medelingen door 
ouderling van dienst. 
De bloemen gaan naar 
Siebe en Aleida van der 
Woude, Legedyk.   
Volgende week is er 
Maaltijd van de Heer 
(anders dan vermeld is 
in Op ‘e Hichte). 
1e collecte:  diaconie. 
2e collecte:  kerkelijk 
werk. 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Gebed om nabijheid, liefde van God. Dank voor 
Jezus, voor de gemeente hier en wereldwijd. 
Gebed voor elkaar. Na stil gebed het samen 
uitgesproken Ús Heit. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij staand lied 838: 1,2,4 “O 
grote God die liefde zijt“.   

 
 

Hierna 
worden we 
heengezon-
den met de 
zegen van 
de Heer, 
beantwoord 
door een 
driemaal 
gezongen 
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medewerkers 
 Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
 Organist:  Klaske Deinum  
 Koster:   Wiebe Brouwer  
 Bloemen: Lieuwkje van Lune 
 Ouderling: Truus Sterrenburg  
 Diakenen:   Tjitske Visser, Nieske Span 
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