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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 4 sept. 2016       

 
Dienst van de voorbereiding 
Op deze morgen staat bij binnenkomst de doos 

van de voedselbank klaar. 
Hierin kunnen we koffie 
en/of thee  deponeren.   
Als iedereen om 9.30 uur 
aanwezig is worden we 
welkom geheten door 
ouderling Janny Veenstra. 
Hierna zingen we lied 

216: 1, 2 en 3: 
“Dit is een 
morgen als ooit 
de eerste”  
 
Gebeden 
Na votum en 
groet volgt er 

een moment van stilte 
en het drempelgebed. 
We zingen lied 86: 2 
en 5: “Ja tot U hef ik 
mijn leven”   
Als Kyriëgebed leest 
da. Fransien van 
Keulen een gedicht 
voor van Inge Lievaert 

en zingen we vervolgens lied 305, alle drie de 
verzen: “ Alle eer en alle glorie” 
Na gebed zingen we uit SOW, lied 237: “De 
Hymelske wyn” 
 

Dienst van de schriften 
De 1e  lezing is Psalm 1. Gelukkig is de mens 
die niet meegaat met hen die kwaad doen. Hij 
zal zijn als een boom, geplant aan stromend 
water. 
De tweede lezing is uit Hebr. 12: 1-4 en 12-15. 
 
 

 
Als we door een grote menigte geloofsgetuigen 
omringt zijn, moeten we de last van de zonde van 
ons af werpen. 
We zingen lied 835: 1 t/m 4: “Jezus ga ons voor” 
 
Overdenking  
Geloven als een boom, hoe 
houd je dat vol? In Hebreeën 
is het enthousiasme 
vervlogen, ze zijn bang voor 
vervolging. Deze brief is 
geschreven om hen een hart onder de riem te 
steken. Geloven is als een hardloopwedstrijd. Je 
moet iets doen, in beweging blijven. Wat helpt 
dan om de wedstrijd vol te houden? Geen 
knellende kleding dragen en niet te veel ballast 
meetorsen. Je hoeft niet alles mee te slepen. 
Schuld, twijfel of beslommeringen kunnen je in de 
weg zitten. Alles wat je van Christus afdrijft mag 
je afleggen. 
Geloven hoef je niet alleen te doen.  De kerk is 
als een koor. Als je belijdenis doet ga je bij dat 
koor staan en meezingen. Je versterkt het koor 
met je stem en je wordt op jou beurt 
door het koor gedragen.  
Jezus is de vóór-op-loper. Hij trekt 
ons over de finish en we mogen 
leven en delen in Zijn overwinning. 
Hou vol! Als een boom… Amen 
 
Na de stilte luisteren we naar muziek en zingen 
lied 799 : 2, 5 en 6: “Het zal ons niet berouwen” 
 
Dienst van het 
delen 
De bloemen 
gaan als groet 
van de 
gemeente naar 
fam. Bijlsma uit 
Wergea.   
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Collectes: 1e miss. Werk en kerkgroei: help de   
                     nieuwe kerk in Zeist 
                 2e kerkelijk werk. 
 
Dankgebed-voorbeden-stil gebed 
Na het gebed en een moment van stilte bidden 
we samen het “Ùs Heit” 
 

Heenzending en zegen 
We zingen nog met elkaar lied 864: 1, 2 en 5: 
“Laat ons de Heer lofzingen” 

 
 
 
 
 

 
 
Hierna worden we 
heen gezonden met 
de zegen van de 
Heer. 
 
 

 
We worden uitgenodigd om met elkaar koffie te 
drinken.   
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Fransien van Keulen Winterswijk 
Organist:       Klaske Deinum 
Koster:       Wiebe Brouwer 
Ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen:  Tjitske Cnossen en Nieske Span 
Bloemen:   Lies de Jong 
HM 


