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                       PROTESTANTSE GEMEENTE  

                 Wirdum e.o. Zondag  08 oktober 2017 

                                               
Dienst van de voorbereiding 

Deze morgen 
worden we welkom 
geheten door 
ouderling Janny 
Veenstra.   
We zingen lied 283: 
1,2 en 3 
“In de veelheid van 
geluiden 

In de stormen van de tijd” 
 

Gebeden 
Na votum en groet is er een moment stilte en 

volgt een gebed. 
Dan zingen we 
het 4e en 5e vers 
van lied 283: 
“Laat uw dauw 
van vrede dalen 
In de voren van 
de tijd” 
Deze dienst is in 
het kader van 

nadenken over de Bergrede. En met name over 
barmhartig-heid.   
Hierna gaat ds. Wagenaar ons voor in gebed. 
 
Dienst van het woord 
De 1e lezing is uit het handvest voor Compassie 
van Caren Armstrong. 
We moeten zelf terugtreden uit het midden van 
onze wereld en ieder behandelen met liefde en 
rechtvaardigheid. 
We zingen lied 568a :”Ubi Caritas” 
We zingen dit drie keer, in het Latijn, het 
Nederlands en Fries 
“Als er vriendschap is en liefde 
Als er vriendschap is, dan is God bij ons” 
 
De 2e lezing is uit Matheus 5: 3 t/m 10 

Jezus ging de berg op en onderrichte de 
discipelen met de woorden van de Bergrede. 
Hierna zingen we het Ubi Caritas weer drie keer. 
 

Preek 
Als je wordt gevraagd wat je eerste 
gedachte is als het over barmhartigheid 
gaat, denk je direct aan het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan. Dit is het oerverhaal 
van barmhartigheid. Mensen denken vaak dat 
godsdienst te maken heeft met juiste ideeën en 
het juiste denken. Bij Jezus gaat het om een 
gelovig leven van doen, van bestaan. 
Er zijn twee joodse verhalen. 
Het eerste gaat over 2 zonen die na de dood van 
hun vader zijn bezit erven. De eerste zoon is rijk 
en alleen. De tweede  zoon is arm en heeft  7 
zonen. De rijke denk: ik heb dit allemaal niet 
nodig, mijn broer is arm en heeft een groot gezin. 
Maar zijn broer denkt; wat ben ik rijk. Niet aan 
aardse goederen, maar met mijn gezin. Mijn 
broer is alleen. Ze staan beide op in de vroege 
ochtend om de grenspaal van hun bezittingen ten 
gunste van de ander te verplaatsen. Bij het 
aanbreken van de dag ontmoeten ze elkaar en 
het joodse verhaal zegt dat op die plaats de 
vrede zal verrijzen. 
 
Een rabbi vroeg eens aan 
zijn leerlingen: 
Hoe kun je bepalen, 
wanneer de nacht ten einde 
is en de dag begint?  
Er komen verschillende 
antwoorden. 
Als je in de verte een hond van een schaap kunt 
onderscheiden. 
Als je in het ochtendgloren een witte draad van 
een zwarte kunt onderscheiden. 
Het was allemaal niet goed. 
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Ook de antwoorden die wij op deze vraag 
aandroegen waren niet goed. 
De rabbi zei: ”Wanneer je in het gezicht van 
een ander mens kijkt en daarin je broeder of je 
zuster ziet. Dan weet je dat de nacht geweken 
is en de dag is aangebroken. Tot dat moment is 
de nacht nog bij ons” 
 
De Latijnse versie van het woord 
‘barmhartigheid’ is ‘misericordia’  Daar zit het 
woord misère in maar ook ‘cor’ wat betekent 
‘hart’. Dat zit ook in het Nederlandse woord 
barmhartigheid. Hart hebben voor de ellende 
van mensen en dieren, voor de misère van de 
hele schepping. Barmhartig, Warmhartig. 
 
Na een moment van stilte luisteren we naar 
muziek. 
We zingen met elkaar lied 321: 1 t/m 5: 
“Niet als een storm, als een vloed, 
Niet als een bijl aan de wortel” 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet 
van de gemeente 
naar Fokje Tolsma, 
Tjitse de Boerstrjitte 
Wirdum. 
 
 

1e collecte is voor de zending 
2e collcte is voor kerkelijk werk 

 
Dankgebed-voorbeden-stil gebed 
Ds. Wagenaar sluit deze dienst af met gebed 
om Barmhartigheid en er volgt een moment van 
stil gebed wat we afsluiten met het zingen van:  
“God van fier en hein ùs Heit, 
Dat wij hilligje jo namme 
Ùnder ùs sa faak ûntwijd 
Troch jo eigen bern beskamme” 
 

Heenzending en Zegen. 
Als slotlied zingen we lied 423 : 1 t/m 3 
“Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
Ga met uw licht ons vooruit 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! 
Va-ya con Dios en à Dieu 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Hierna 
ontvangen we de 
zegen en 
beantwoorden 

dat met het gezongen Amen.  

 
 
Medewerkers. 
Voorganger:  ds. H. Wagenaar Jorwerd 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Folkert Jongbloed 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Ouderling:  Janny Veenstra 
Diakenen:  Alie Kalsbeek, Wiebren Jongbloed 
HM 


