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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o. 28 augustus 2016 
 
De ouderling van dienst 
Elske Roorda heet 
iedereen hartelijk welkom . 
Het openingslied is 139: 1 
en 2: ‘Heer die mij ziet 
zoals ik ben’. 
Na het gebed volgt vers 5.   

 

Door de kerkramen zijn 
donkere wolken zichtbaar en 
al gauw volgt onweer en 
harde regen. De afgelopen 
dagen was het tijdens het 
dorpsfeest echter prachtig 
weer.  

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema: ‘Je soene net 
sizze dat it de ofrûne tiid sok prachtich waar 
wie. Bûten tsjuster, mar wy sitte hjir ek om net 
oan it tsjuster fan de wrâld foarby te gean’.  
 
Na lied 362: 1,2 en 3 ‘Hij die gesproken heeft 
een woord dat gaat’ wordt gebeden om het ijs 
wat om ons hart zit weg te laten smelten en zo 
de woorden binnen te laten komen. Dat we 
geraakt worden en ons een nieuwe richting 
wordt gewezen. Dat het zonlicht door de wolken 
mag breken. 
 
Eerste schriftlezing Deuteronomium 24: 17 t/m 
22 Een aansporing tot barmhartigheid. Het  
 

 
recht van de vreemdeling, weduwen en wezen 
moet eerbiedigd worden. 
Tweede lezing: Lucas 14: 7 t/m 14. Een 
feestmaal op sabbat. Jezus vertelt hierin een 
gelijkenis, want hij zag hoe de gasten de 
ereplaatsen voor zichzelf kozen. 
 
Lied 990 wordt in wisselzang gezongen: allen, 
mannen en vrouwen.  
 
Overweging 
Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en 
wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 
Yuri van Gelder, jaren geleden geschorst 
vanwege cocaïne gebruik was weer 
opgeklommen naar de top van de ‘turnberg’, 
vervolgens viel hij van de olympische berg en 
was de gouden droom voorbij.  
Daarna kreeg zijn gekwelde gezicht weer een 
lach want hij werd uitgenodigd door Lowlands en 
deed daar zijn olympische oefening. In het  
evangelie blijft  elk mens waardevol, wat er ook 
gebeurt.   
Vandaag gaat het er om hoe je je als 
genodigde gedraagt. Niet meteen 
naar de ereplaats want dan moet je 
misschien met het schaamrood 
wegdruipen. Maar ook niet valse 
bescheidenheid tonen: ‘zie mij eens 
nederig zijn’, want dat is uiteindelijk 
hoogmoed. 
Houd op jezelf groter en belangrijker te maken 
dan een ander. Ga je ook niet minder voelen: 
maar wees de naaste. Dan wordt het een feest. 
Het gaat niet om de eer, maar om de ruimte om 
elkaar te zien en rechtvaardig te delen van de 
overvloed. 
Ga niet uitnodigen opdat jij ook weer uitgenodigd 
wordt, maar nodig ook mensen uit die niets 
hebben om terug te geven. Geef om niet: 
aandacht en zorg voor wie het nodig heeft. Als je 
niet langer gaat indelen in hoog en laag, raakt de 
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hemel de aarde en wordt het koninkrijk 
zichtbaar, dan is het feest. 
 
Bloemen 

De bloemen gaan naar 
mevrouw Offringa- 
Wieringa.   
 
Collecten 
De eerste collecte gaat naar 
de diaconie de tweede is 
voor het onderhoud van de 
gebouwen. 
 
Dank wordt uitgesproken 
voor ‘it doarpsfeest, de 
flaggen en benammen de 

mienskipssin wertroch wy waarmte fiele kinne 
yn ús hert’. 
 

Maaltijd van de Heer 
We zingen uit SOW 173 ‘Wij worden genodigd 
aan tafel”. Daarna 403 d. ‘Die wij kennen als 
een Vader’,   

 
Wij wensen elkaar 
de vrede en zingen 
408 e:   
‘Lam van God dat 
wegdraagt de 
zonde van heel 

onze wereld: geef uw ontferming!. Lam van 
God, dat wegdraagt de zonde van heel onze 
wereld: geef ons vrede.’  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Daarna vieren 
we met zijn 
allen het 
avondmaal.  
 
 

Slotlied en zegen 
Het slotlied is 981: 2 en 4. ‘Zolang er mensen zijn 
op aarde’.   

Na de zegen gaat een ieder 
huiswaarts.   
De donkere luchten zijn 
verdwenen en het zonlicht  
breekt door.  
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer Romkema 
Organist:       Albert Minnema 
Koster:          Folkert Jongbloed  
Bloemen:       Gina Turkstra 
Ouderling van dienst:  Elske Roorda 
2e ouderling:   Truus Sterrenburg 
Diakenen:        Wybren Jongbloed, Nieske Span en    
                        Marga Bloem 
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