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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 13 september 2015 

 
Welkom 
Op deze wat sombere, maar milde 
zondagmorgen maken verscheidene mensen 
de gang naar de Sint Martinuskerk. In de hal 
worden ze opgewacht door de dienstdoende 
ambtsdragers. De lichten branden, de 
Paaskaars is al aangestoken en mensen 
begroeten elkaar.   

Ouderling van 
dienst Truus 
Sterrenburg heet 
iedereen welkom. 
De dienst begint 
met het zingen van 
lied 276: “Zomaar 
een dak boven wat 

hoofden, deur die naar stilte openstaat. Muren 
van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop 
en dageraad. Huis dat een levend lichaam 
wordt als wij er binnen gaan om recht voor God 
te staan.”  
 
Bemoediging en groet 

 

Na de bemoediging 
en groet volgt het 
glorialied 139, de 
coupletten 1 en 2: 
“Heer, die mij ziet 
zoals ik ben.”  
 

Kindernevendienst 
De kinderen gaan met Geartsje van der Meer 
naar de consistorie; ze nemen het lichtje mee. 

 
Bijbelverhalen 
De eerste lezing is uit 
Jeremia 31, de verzen 
31 - 34. Hierin wordt 
verteld dat er een dag 
zal komen dat de Heer 
een nieuw verbond zal 
sluiten met het volk van Israël en het volk van 
Juda.   
De tweede lezing komt uit Johannes 4, de verzen 
5-26. Hierin wordt verhaald over het gesprek van 
Jezus met een Samaritaanse vrouw. 
 
Als acclamatie na deze lezing zingen we lied 
188:  

“Bij de Jacobsbron 
stond ik dorstig in de zon 
op het middaguur der schaamte. 
Waar Hij, vreemd genoeg, 
mij, een vrouw, om water vroeg, 
mij, Samaritaanse”. 

 
Preek 
In de overdenking gaat het over ontmoeting, de 
ander tegemoet treden zonder vooroordeel. Om 
iemand te nemen zoals ‘ie is.   
Tussen Joden en Samaritanen bestond al 400 
jaar lang een religieus conflict. De Joden gingen 
doorgaans in een wijde boog om het land van de 
Samaritanen heen. Vreemd genoeg gaat Jezus 
naar de Jacobsbron in het gebied van de 
Samaritanen. Nog wonderlijker is dat hij – tegen 
alle gebruiken in - een vrouw aanspreekt en dan 
ook nog eens een Samaritaanse. Dat gesprek 
ontwikkelt zich tot een ware ontmoeting van 
mens tot mens, zonder 
wantrouwen over en weer. 
Jezus accepteert de vrouw 
zoals ze is, de vrouw erkent 
– met in haar spoor vele 
inwoners van de nabij 
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gelegen stad - Jezus als de redder van de 
wereld.  
 
Na stilte en orgelspel zingen we de verzen 1,3 
en 7 van lied 653: “U kennen, uit en tot U 
leven…” 
 
Kinderen terug 
De kinderen komen terug in de kerk. 
 
Bloemen  
De bloemen 
gaat als groet 
van onze 
gemeente 
naar de 
familie 
Plantinga aan 
de Legedyk.   
 
Collecten 
1e collecte: jeugdwerk 
2e collecte: kerkelijk werk. 
 
Gebeden 
 

De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk “Onze Vader”.  
 
Slotlied en zegen 
Tot slot zingen we lied 981 in zijn geheel: 
“Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de 
aarde vruchten geeft, zolang zijn Gij ons aller 
Vader, wij danken U voor al wat leeft. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Wij gaan naar huis met de 
zegen van God.  
 
 
Medewerkers 
Voorganger:      da. P.J. v.d. Briel, Oudehaske 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Drees Visser 
Ouderlingen: Truus Sterrrenburg , Gjalt 
                          Lindeboom 
Diakenen:  Janny Pimmelaar, Alie Kalsbeek 
Kinderneven- 
dienst Geartsje v.d. Meer 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
AD 


