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Wirdum Fr e.o. 24 september 2017 

 
Dienst van de Voorbereiding 
Ouderling van dienst Elizabeth Mozes heet een 

ieder welkom.  
Pastor Koos 
Dijkshoorn uit de 
Protestantse 
gemeente Oude- en 
Nieuwhorne gaat 
vandaag voor. 
Wirdum is niet 

onbekend voor hem want ooit haalde hij zijn 
vrouw 
hier 

vandaan. 
 

Na een gedicht van 
Sietse de Vries  
zingen we lied 280 
‘De vreugde voert 
ons naar dit huis’.  
Na het 
openingsgebed 
zingen we lied 653 

‘U kennen, uit en tot U leven’.   
 
In het gebed wordt God gevraagd ons te helpen 
om te bouwen aan wat echt belangrijk is. 
Dan volgt lied 837 ‘Iedereen zoekt U, jong of 
oud’.  
 

Dienst van de schriften 
De lezing is uit Matteüs 25: 14-29. De bekende 
lezing over de man die op reis ging, zijn 

dienaren bij zich riep en 
zijn geld, aan hen in 
beheer gaf. De ene 
kreeg 5 talenten, de 
ander 2 en de derde 1.  
Daarna  zingen we lied 
314 ‘Here Jezus om uw woord’. 
 
Dan volgt de preek  waarin pastor Dijkshoorn 
vertelt over een bijzondere en spontane  
ontmoeting tijdens een studiedag met een man 

die vertelde dat hij opgegroeid 
was in armoede, zonder 
opleiding en met het idee dat hij 
niets had, niets kon en niets was.  
Totdat hij in de kerk kwam en het 
over de talenten ging. Daar werd 

verteld dat als je zelf het idee hebt dat je niets 
hebt, bent en kunt, je toch sowieso 1 talent hebt 
en dat is de liefde, een waardevol 
talent..  
Liefde is Gods grootste talent wat hij 
aan een ieder heeft gegeven, Je kunt 
het begraven net als de dienaar in de 
schriftlezing. Maar in plaats van het weg 
te stoppen kun je het ook gaan uitdelen en de 
ander gelukkig maken.  
De liefde is een talent wat je is toevertrouwd. Het 
leven wordt er voller van en de wereld beter. De 
ware liefde is van Jezus.        Amen 
 

Dienst van de gaven 
Hierna volgt prachtig orgelspel van Klaske 
Deinum, gevolgd door lied 793, ‘Bron van liefde, 
licht en leven. Niets kan liefde overwinnen, liefde 
heeft de eeuwigheid’. 
 
Elizabeth deelt mee dat de 
zondagsschool weer begint.   
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Wiebren Jongbloed meldt dat de collecte voor 
noodhulp  in verband met de verwoesting door 
de orkaan Irma op Sint Maarten € 875,- euro 
heeft opgebracht.  

Vandaag is er een 
collecte voor de 
Christenen in het Midden 
Oosten die vervolgd 
worden en moeten 
vluchten. Onze steun en 
gebed is daar hard nodig.  
De andere collecte is voor 
het onderhoud van de 
gebouwen. 
 

 
 

Heenzending en Zegen 
Na het dankgebed zingen we als slotlied 425 
‘Vervuld van uw zegen’. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hierna 
worden wij 
heenge-
zonden 
met de 
Zegen van 
de Heer.  
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger : Pastor Dijkshoorn uit Oude- en 
                            Nieuwehorne 
Organist  : Klaske Deinum 
Ouderling  : Elizabeth Mozes 
Diaken  : Tjitske Cnossen en  

   Jannie Lindeman 
Koster  : Gerrit de Vries 
JR 
 


