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               PROTESTANTSKE GEMEENTE 

Wurdum Fr e.o.  
Snein, 5 oktober 2014 – 09.30 oere 

Israëlsnein
 

Wolkom 
Yn de hal wurde de besikers ûntfangen troch 
Alie Bouma en Tjitske Cnossen. De koer foar 
de Voedselbank wurdt royaal folle. Om healwei  
tsienen komt de tsjerkeried binnen. Alderling 

Gjalt Lindeboom hjit 
elkenien wolkom. It 
iepeningsliet is liet 
119: 64 en 65: “Al uw 
geboden zijn 
gerechtigheid. Ik prijs 
uw woord met 
juichende gezangen.” 
 

Nei stil gebed, bemoedigjen en drompelgebed 
sjonge wy fan 119 fers 66. 
Hjirop wurdt de Hear oanroppen om ûntferming 
foar syn hiele wrâld. 
 
Schriftlêzings 
As earste wurdt lêzen Jesaja 5: 1-7, it liet fan ’e 
wyngerd. De eigener hie der alles oan dien om 
goede druven te krijen. Mar dat slagge net. Dy 
wyngerd is, sa docht bliken, it folk fan Israël. 
Het tweede verhaal is een gelijkenis uit Matteüs 
21:33-46. Deze gaat over een landheer die een 
wijngaard aanlegt en hem verhuurt aan 
pachters. Die weigeren hem echter om de 
rechtmatige opbrengst af te dragen; ze 
vermoorden zelfs zijn zoon. 
 
Hjirnei sjonge wy liet 451: 1,2,3 

Richt op uw macht, o Here der heerscharen  
 en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,  
 wil voor uw aangezicht uw volk bewaren  
 opdat de nacht zal wijken uit het land.  

 
Preek 
De pachters in de schriftlezing staan voor  
geestelijke leiders van het volk, die hun geloof  

 
niet trouw zijn, hebzucht ruimte geven, meer voor 
zichzelf zorgen dan voor anderen. En dan horen 
we nog: ‘de wijngaard zal aan anderen worden 
gegeven, die wél 
vruchten opbrengen”.  
Het is nadrukkelijk niet 
zo dat het hier gaat over 
hét joodse volk in zijn 
geheel dat geen 
vruchten opbracht en de 
kerk wél.  Israel 
probeert gehoor te geven aan haar roeping om 
goede vruchten te dragen tot op vandaag, 
dikwijls dwaalde zij af en droeg geen vrucht of 
bracht slechte vruchten voort. De kerk is niet 
beter. Ook de kerk heeft in haar geschiedenis 
voldoende bloed aan de handen gehad, in het 
verleden en in onze dagen.  
Tegelijk zouden we eindeloos verhalen kunnen 
vertellen over góede vruchten die geboren 
werden uit geloof van joden en christenen. In de 
voorbereiding van deze preek kwamen 
herinneringen boven aan een studiereis naar 
Israel en de Palestijnse gebieden. We kwamen in 
aanraking met zoveel visies op het conflict, 
Uitzinnig en waanzinnig geweld zoals laatst in 
Israel en Gaza zal nooit een uitweg bieden.  
Israel geen bestaansrecht gunnen zal geen 
oplossing bieden. Gaza bezet houden en het 
recht van Palestijnen met voeten treden, ook niet. 
Gelukkig zijn er voorbeelden van ontmoeting over 
grenzen van onbegrip en haat heen. Zoals het 
‘house of hope’ dat we destijds ook bezochten, 
waar joden en palestijnen vredesinitiatieven 
ontplooiden. Dat woorden van de Eeuwige in ons 
mogen rijpen tot goede vruchten, goede daden. 
Dan valt er, temidden van alle schuld en tekort, 
wijn van vreugde te drinken, gemaakt van de 
vrucht van de wijnstok. 
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Bloemen  
De blommen geane as groet 
fan ús gemeente nei Anja 
Stoffels, George 
Emersonstrjitte.   
 
 
 

Betinken 
Wy betinke Neeltje de Ruiter-Hoogstra út 
Akkrum. Hja wenne de lêste jierren yn 

Leppehiem. Yn dizze 
tsjinst steane wy stil by 
har libben. It liet “De 
minsken fan foarby` fan 
Hanna Lam wurdt 
lêzen en wy sjonge liet 
90: 1 en 8: `Gij zijt 
geweest, o Heer, en Gij 

zult wezen de zekerheid van allen die U 
vrezen`. In ljochtsje wurdt 
foar har ûntstutsen oan de 
peaskekers en yn de kapel 
brocht. Dêr wurdt har 
namme byskreaun.  
 
Kollekten 
1e: Kerk en Israël, 2e: tsjerklik wurk. 

 
Gebeden, slotliet en Seine 
De gebeden komme by elkoar yn it Us Heit, dat 
we mei elkoar bidde.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
It slotliet is: 
825: 3,4,5. 

Hjirnei ûntfange we de Seine. 
 

Kofje 

Nei de tsjinst is der kofje.   
 
Meiwurkers 
Foargonger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema                           
Koster:   Janny Veenstra 
Oargelist: Albert Minnema 
Blommen: Neeltje Hellinga 
Alderlingen:        Gjalt Lindeboom, Alie Bouma 
Diakens:             Alie Kalsbeek en Tjitske Cnossen.  
AD 


