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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 26 oktober 2014 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst  
Janny Veenstra heet 
ons welkom. 
Voorganger is ds. P. 
R. Beintema.   
 
We zingen psalm 95 
vers 1 en 2 en na de 

votum en groet 
psalm 95;3.   
 
Na de Gebeden  
zingen we 997: 1,2 
en 4,  103a:1 en 
836: 1 en 4 
 
 

Dienst van de schriften 

Na lied 92: 1,2 is de eerste lezing uit Jesaja 
61: 1-11. 
Vervolgens wordt lied 438: 1 en 2 gezongen. 
Vandaag is het Bijbelzondag. Daarom wordt de 
tweede schriftlezing uit twee verschillende 
Bijbels gelezen, zodat we het verschil kunnen 
zien. 

Koosje 
Reitsma 
leest 
Matteüs 5 1: 
12 uit de 
NBG 1951. 
Daarna 
zingen we 
lied 996 lied 
1 en 2.  
Ds. 

Beintema geeft een toelichting op de pas 
verschenen ‘Bijbel in Gewone taal. (BiGT) Dit 
nieuwe grote werk van het Nederlands 
Bijbelgenootschap wil hij op deze bijbelzondag  

 
onder de aandacht brengen. Door deze nieuwe 
vertaling kunnen, en wordt gehoopt dat, meer 
mensen in aanraking komen met de Bijbel en het 
geloof. Door het simplificeren gaat er echter ook 
iets verloren.  De taal in de NBG heeft een 
dubbele bodem een diepere laag, er staat niet 
helemaal wat er staat. Je kunt niet alles vatten, 
het mooie zit ook in het raadselachtige.  
 
Vervolgens leest 
Klaaske de Boer 
Matteüs 5 1:12 
maar dan uit deze 
nieuwe Bijbel.  
Aansluitend zingen 
we lied 996: 3 en 
4. 
 
Een ieder heeft een A4 ontvangen met de 
Matteüs schriftlezing uit zowel de NBG 1951 als 
de BiGT 2014.Tijdens de uitleg van de preek kan 
een ieder per vers zelf vaststellen in welke mate 
men de Bijbel in de Gewone taal mooi en 
bruikbaar vindt. Het is dus een soort leerdienst 
volgens de heer Beintema. 
 
Overdenking 
Jesaja spreekt goed nieuws 
voor somberen. Het is het jaar 
van het welbehagen van het 
koninkrijk Gods, zonder haat 
nijd , jaloezie en verdriet.  
Je kunt er zelf wat aan doen: de bergrede en 
zaligsprekingen zijn toetssteen voor ons 
handelen. We moeten ons inzetten voor vrede en 
gerechtigheid. Jezus daagt je uit om die weg te 
volgen.  De zaligsprekingen dagen ons uit andere 
wegen te gaan dan we gewend zijn. Dan komt 
het koninkrijk binnen in ons eigen leven. Niet 
later maar nu als gevolg van de veranderende 
levenshouding.  We worden uitgedaagd en 
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toegesproken om het beter te doen zodat om 
ons heen een stukje koninkrijk werkelijkheid 
wordt. 
 
Na de preek  is er stilte en orgelmuziek. Daarna 
zingen we lied 871: 1,2,3 en 4. 
 

Dienst van het Delen 
Janny Veenstra doet de mededelingen 

1e Collecte:  Hervormings-
dag. Linda Jongbloed geeft 
uitleg.  
2e Collecte:  Onderhoud 
gebouwen 
 
 

De bloemen 
Gaan deze zondag 
naar fam. De Jong van 
de Bredyk.  
 

Dankgebed- 
voorbeden- stil 
gebed. 
Gebeden word dat door de nieuwe Bijbel meer 
mensen de boodschap van het woord mogen 
horen.  

Tot slot wordt lied 868: 1,2 en 5 gezongen. 
 

Heenzending en Zegen 
Hierna 
worden we 
heenge-
zonden met 
de Zegen van 
de Heer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. P.R. Beintema  
Organist:        Albert Minnema  
Koster:                 Iepie Lindeboom   
Bloemen:      Lieuwkje van Lune  
Ouderling van dienst:  Janny Veenstra 
2e ouderling:  Elske Posthuma  
Diakenen:     Jannie Pimmelaar en Tjitske Visser. 
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