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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 10 september 2017 
 
De zon schijnt vanochtend en er waait een 
frisse wind. Gemeenteleden en gasten komen 
naar de kerk om elkaar te ontmoeten en samen 
te zijn. 
 

Welkom 
De ouderling van dienst, 
Elizabeth Mozes, heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte welkom. 
Ook iedereen die de 
dienst later op cd hoort 
en hierdoor met ons 

vanochtend verbonden is..   

 
Wij zingen ons openingslied, Lied 280: 1 t/m 4: 
`De vreugde voert ons naar dit huis waar `t 
woord aan ons geschiedt. God roept zijn naam 
over ons uit en wekt in ons het lied` 

 
Samen zijn wij 
stil voor God. 
Votum en groet 
worden 
beaamd door 
het zingen van 

Lied 280: 5 en 6.   
 
 
Wij bidden het gebed om ontferming. 
 
Lied 100 zingen wij als loflied: `Juich Gode toe, 
bazuin en zing. Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, zult voor de Heer 
dienstvaardig zijn` 
  

Dienst van het Woord 

 Wij bidden om stil te worden voor de opening 
van het Woord. 
 
De eerste lezing is uit Prediker 9: 7 – 12:  
`De vreugde van het leven` 
 
Als antwoord hierop 
zingen wij Lied 720: 1 
t/m 5, een lied, speciaal 
geschreven bij deze 
tekst: `Alleen te leven 
om te zwoegen, te zuchten voor de dag begint, 
gedreven door een heilig moeten, het is als 
najagen van wind` 
 
De evangelielezing is uit Lucas 12: 22 - 32 
 
Hierna zingen wij Lied 905: `Wie zich door God 
alleen laat leiden, enkel van hem zijn heil 
verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die 
dreigend zwart zijn als de nacht` 
 

Overdenking 
‘Geniet van het leven’, maak je geen zorgen, 
makkelijker gezegd dan gedaan. En dat in een 
tijd waarin het ongelooflijk onrustig is in de 
wereld. Hoe moeten we de oproep van de 
Prediker om te genieten van het leven verstaan? 
Prediker vestigt de aandacht op wat hij heeft 
onderzocht. Hij kent het leven en hij denkt er het 
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zijne van. We horen dan typische Prediker-
zinnen: ‘Geen mens kan in de toekomst 
kijken’. En ook: ‘Alle mensen treft hetzelfde lot‘ , 
nl. de dood. Een terugkerend refrein. ‘Dat is zo 
triest bij alles wat de mensen doen onder de 
zon, zegt Prediker, dat hun leven eindigt bij de 
doden’. Wat heeft het allemaal voor zin, zijn we 
geneigd te zeggen. Mensen worden vergeten 
en al hun daden, ‘hun liefde en hun haat, alle 
hartstocht’ gaat verloren. 
Ja, dan komt de volgende zin echt uit de lucht 

vallen: 
“Dus eet je brood met 
vreugde, drink met een 
vrolijk hart je wijn. Even 
later precies hetzelfde:  
‘Het bestaan is leeg en 
vluchtig en je zwoegt en 

zwoegt onder de zon, DUS geniet op elke 
dag’ (vers 9). 
Hoe moet je die twee dingen nu met elkaar 
rijmen? Het zinloos zwoegen aan de ene kant, 
de oproep om te genieten daar in één adem 
achteraan. Dat rare woordje ‘dus’. 
Het leven is lucht en leegte, het is een zwoegen 
onder de zon. DUS eet je brood met vreugde, 
geniet van het leven. Juist omdat je weet dat 
het leven kwetsbaar is, breekbaar, eindig, kort 
en met de nodige last, kun je het ook ten volle 
genieten, het werkelijk op waarde schatten. 
Prediker zegt dus niet: ‘ondanks’ dat het leven 
kort is, moet je er maar het beste van maken. 
Nee, maar `omdat` je weet dat het leven kort is 
mag je en kun je ervan genieten.  Misschien is 
de beste leerschool de moeilijkheden die je 
ondervindt in het leven. Juist door de ziekte, 
door het niet kunnen leer je dan de diepgang 
van het leven peilen en te genieten. Daarom 
horen beide ‘dus’ tezamen.   

Wie verdriet heeft gesmaakt, kan de vreugde 
waarderen. De eenvoudige vreugde om het 
leven. Amen 
 

Stilte en orgelspel 
Wij zingen Lied 982: `In de bloembol is de 
krokus, in de pit de appelboom, in de pop huist 
een belofte: vlinders fladderen straks rond` 
 
 
 

Dienst van het delen 
De ouderling van dienst deelt mee dat volgende 
week de Startdienst voor het winterwerk wordt 
gehouden. Er zal dan voor het eiland Sint-
Maarten worden 
gecollecteerd. De 
bloemen gaan 
vandaag als groet 
van de gemeente 
naar de familie 
Duhoux.   
 
 

De afgelopen week is Johanna Wolters-
Tessemaker overleden. De dankdienst voor haar 
leven is woensdag a.s. Staande wordt zij in stilte 
herdacht. De ouderling van dienst leest het 
gedicht van Hanna Lam: `De mensen van 
voorbij` Tijdens het zingen van Lied 90: 1 steekt 
diaken Wiebren Jongbloed een lichtje aan en 
plaatst dit in de nis in de Kapel. De naam van 
Joke is bijgeschreven op het herdenkings-
plateau.   
 

1e collecte: Jeugdwerk 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. 
De gebeden sluiten wij af door gezamenlijk het 
`Us heit` te bidden. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 422: `Laat de 
woorden die we hoorden klinken in het hart. Laat 
ze vruchten 
dragen alle, 
alle dagen 
door uw stille 
kracht` 
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Wij ontvangen de 
zegen en 
beantwoorden die  
met een 
gezamenlijk 
gezongen Amen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Pastor mevrouw C.M. Bos te  
                                                                      Kimswerd 
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed 
                  Alie Kalsbeek 

Koster:   Drees Visser 
Bloemen:   Lieuwkje van Lune 
CBB 

 


