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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 18 september 2016 
Na een week met tropische temperaturen 
mogen wij ook op deze Vredeszondag al vroeg 
genieten van de zon en een behaaglijke 
temperatuur. Velen maken hun zondagse gang 
naar de kerk om anderen te ontmoeten en 
samen te zijn. Ook vanochtend wordt ieder bij 
binnenkomst door orgelklanken begroet.  
 

Welkom 
De ouderling van dienst, Elske Roorda-

Posthuma, heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom.  
Wij zingen ons 
openingslied, Lied 
207: `De trouw en 
goedheid van de 
Heer verschijnt ons 

elke morgen weer en blinkt en blijft als dauw zo 
fris, zolang het dag op aarde is` 
 
Na votum en groet zijn wij een moment stil voor 
God. 
 
Wij bidden het drempelgebed. 
 
Hierna zingen wij Lied 121: 1, 3 en 4:  
`Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van 
mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn 
herder zal niet slapen`. 
 
Wij bidden het gebed om ontferming aan het 
begin van de komende Vredesweek. Een 
gebed voor vluchtelingen en ontheemden, voor 
mensen die geen veilig thuis hebben en voor 
allen die verdriet hebben om de duisternis in 
hun leven. 
Ons loflied is vanmorgen Lied 146c: 1 en 4: 
`Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof 
van Israëls God! Zolang ik hier in het licht mag 

verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die 
lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al 
wat leeft. Halleluja! Halleluja! 
 

Dienst van het Woord 

 Wij bidden het gebed om de leiding van Gods 
Heilige Geest vóór 
de opening van 
Gods Woord. 
 
1ste schriftlezing: 
Amos 5: 14-17 uit 
de Fryske Bibel. 
 
Wij zingen Lied 
1010: 1, 2, en 4: 
`Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil 
slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de 
sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op 
aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke 
waarde, o red ons, sterke Heer` 
 
Evangelielezing: Lucas 16: 1-10 
 
Wij zingen Lied 422: `Laat de woorden die we 
hoorden klinken in het hart. Laat ze vruchten 
dragen alle, alle dagen door uw stille kracht` 
  

Overdenking 
Het thema van de overdenking is `Eerlijk en 
betrouwbaar`. Vrienden maken met de 
portemonnee. Daar komt het op neer als we 
kijken naar de tekst van Lucas: gerechtigheid en 
rijkdom, een rijke meester die wordt bedrogen 
door zijn oneerlijke rentmeester. Onbegrijpelijk 
genoeg wordt deze laatste door zijn meester 
hiervoor geprezen. Wij moeten deze tekst echter 
in z`n geheel zien. Jezus zegt in vers 10: `Wie 
betrouwbaar is in het geringste, is ook 
betrouwbaar als het om veel gaat, en wie 
oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het 
om veel gaat`. 
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De profeet Amos blijft preken dat er recht moet 
geschieden en spoort ons aan om het goede te 
doen. God heeft behoefte aan gerechtigheid. 
Hoe is dat bij ons? Zijn wij betrouwbaar en 
kunnen mensen op ons rekenen? Maken wij 
ernst met de woorden: wees navolgers van 
God, als zijn kinderen? Gerechtigheid heeft 
alles te maken met zorgzaamheid. Dan zien wij 
de vrede van God. Als wij lichtpunten kunnen 
maken komt de hoop terug. Als wij ons inzetten 
geeft de Heer ons elke dag nieuwe kansen om 
te groeien in betrouwbaarheid. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
Wij zingen uit Sjongend op Wei, lied 226: `Wês 
bliid, wês bliid, der komt in oare tiid! Want 
kening is de Heare en Hy krijt alle eare. Wês 
bliid, wês bliid, der komt in oare tiid!`  
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van onze 
gemeente naar 
Catharina van der 
Graaf. 
 
Onze aandacht 
wordt gevestigd 

op een bijzondere bloemschikking met het oog 
op de Vredesweek, met illustraties uit 
verschillende oorlogsgebieden, het kruis, het 
licht der wereld, het zout der aarde, groene 
klimop als teken van hoop en Judaspenningen. 

 

Een bijzondere 
mededeling wordt 
gedaan: vanaf 
vanmiddag kan het 
`Stiltecentrum` in de 
Kapel van onze kerk 
worden bezocht. Gedurende de komende 
winterperiode, op zondag van 16 – 17 uur.  
 
1e collecte: Vredesweek 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. Wij sluiten de gebeden 
gezamenlijk af met het Onze Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 653: 1, 4 en 7: `U 
kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons 
zijt, zolang ons `t aanzijn is gegeven, de aarde en 
de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en 

einde zijt, der wereld zin!`   
De zegenbede beantwoorden wij met een 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Y. Slik, Balk 
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Elske Roorda-Posthuma 
Diakenen:  Tjitske Cnossen, Nieske Span 
Koster:   Drees Visser 
Bloemen:   Klaaske de Boer 
CBB 

 


