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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 4 oktober 2015 

 

Zoals gebruikelijk worden we in de hal 
van de kerk verwelkomd 
door een ouderling 
en een diaken. In de hal 
wordt deze ochtend 
ook voedsel ingezameld.   

 
Dienst van de voorbereiding en gebed 
Ouderling van dienst Elske Roorda heet een 

ieder welkom. 
 
Het openingslied is lied 
216   
“Dit is een morgen als  
ooit de eerste”.   
 

Na groet, stil gebed en 
drempelgebed zingen 
we psalm 86: 5 en 7. 
In het gebed over het 
lijden van de mensen 
wordt driemaal “Kyrie, 
kyrie” (Sjongend op Wei 
lied 76D) gezongen. 
Na lied 713: 1,3,5 “Wij 

moeten Gode zingen” volgt het gebed om licht 
van de Heilige Geest. 
 

 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing: Micha 6: 6-8 “Wat kan ik de Heer 
aanbieden?” 
De 2e lezing: Marcus 10: 13-27 over “Binnengaan 
in het koninkrijk van God”.  
Overdenking 
Beide taferelen uit de 
evangelielezing, de kinderen bij 
Jezus en de man die Jezus 
aanspreekt, gaan over de vraag 
voor wie het koninkrijk van God is. Waar laat God 
zich vinden? Niet de leerlingen, niet de 
voorbeeldige man, maar het kind laat zien waar 
God te vinden is. De kinderen lieten zich 
omarmen en zegenen. De man vraagt niet om 
gezegend te worden, maar wat hijzelf kan doen 
om te ontvangen. Hij onderhield al alle geboden, 
maar wil het nog beter doen; zo verwacht hij God 
te vinden. In onze maatschappij willen we ook 
steeds laten zien dat je beter bent dan de ander. 
Jezus kiest voor de onbevangenheid van het 
kind. Het “advies” van Jezus is anders dan de 
man had verwacht; hij gaat mismoedig weg. De 
leerlingen vragen terecht wie dan het koninkrijk 
kan ingaan.   
Je kunt voor jezelf opkomen, maar 
daarnaast ook openstaan om te 
ontvangen. We kunnen ons laten 
meenemen in verwondering en 
dankbaarheid. Van ik naar wij, niet 
eenzaam maar verbonden. Ons 
wordt gevraagd trouw te zijn en licht 
te geven in ons bestaan. Kind te zijn. 
Amen. 
Na stilte en orgelmuziek zingen wij lied 991 alle 
acht coupletten “De eersten zijn de laatsten”. 
 

Dienst van het Delen 
Mededeling door de ouderling van dienst. 
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De bloemen gaan naar 
Minne Hoekstra, Lytse 
Buorren.   
Volgende week is er een 
gezinsdienst, aanvang 
10.00 uur en ’s avonds 
een vesper. 
Brassband Wirdum speelt 
10 oktober a.s. in de 
Golle m.m.v. Jannie 
Brandsma, aanvang 
20.00 uur. 

 
1e collecte:  kerk en Israël. 
2e collecte:  kerkelijk werk. 
 

Dankgebed- 
voorbeden- stil gebed. 
We danken voor onze aarde, voor Uw liefde, 
voor Uw woorden. We bidden om helende 
handen en verbindende woorden. Na stil gebed 
het samen uitgesproken Ús Heit. 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij een lied uit Wylde Goes: 
“Alle wûnder om ús hinne”, vier coupletten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Hierna 
worden we 
heenge-
zonden met 
de zegen            
van de 
Heer.  

 
Na de dienst wordt er in de kerk koffiegedronken.   
Alle gebeden, schriftlezingen en de preek werden 
gehouden in het Fries. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Adri Terlouw  uit Dronrijp. 
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Ypie Lindeboom  
Bloemen: Fokje Tolsma 
Ouderlingen: Elske Roorda 
  Gjalt Lindeboom 
Diakenen:   Tjitske Cnossen,  
  Jannie Pimmelaar  
SW           
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