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                               PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o.  
     Zondag, 22 oktober 2017 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Onder een bewolkt, dreigend wolkendek repten 

de bezoekers zich 
deze zondagmorgen 
naar de Sint 
Martinuskerk. Na de 
begroeting door de 
ouderling van dienst 
zingen we lied 121, de 
verzen 1 en 2: “Ik sla 

mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar 
komt mijn hulp vandaan?”   

 
Votum en groet: 

Onze hulp is in de naam van de HEER,  
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid en  
niet laat varen de werken van Zijn handen. 
Genade zij u en vrede 
van God, onze Vader, 
en van Jezus Christus, de Heer, 
en van de Heilige Geest. 
Amen 

Na het zingen van de 
verzen 3 en 4 van 
hetzelfde lied volgt het 
drempelgebed. 
  

Ds. Beintema vertelt dat het vanmorgen zal gaan 
over Jezus en de hem gestelde vraag, aan wie 
we belasting behoren te betalen.   
Hierop volgt lied 1010: “Geef vrede, 
Heer, geef vrede.”  
 
Bijbelverhalen 
De eerste lezing komt uit Psalm 98, de 
verzen 1-13; deze wordt gevolgd door het zingen 
van het 4e vers van loflied 98. 
De 2e lezing – Matteus 22: 15-22 - verhaalt over 
de valstrik, die Farizeën en Herodianen tegen 
Jezus spanden. Ze vroegen hem namelijk of het 
is toegestaan om de keizer belasting te betalen. 
 
Preek 
Die vraag van de schriftgeleerden aan Jezus had 
een dubbele bodem. Ze verwachtten een 
duidelijk antwoord: ja of nee. In hun gedachte 
kon Jezus daar niet onderuit: Een “ja” zou het 
volk tegen hem doen keren. Zijn “nee” zou zeker 
aan de keizer worden overgebriefd met als 
gevolg dat Jezus kon worden aangeklaagd. De 
sublieme reactie van Jezus ontnam de 
schriftgeleerden echter alle mogelijke 
aanleidingen om hem aan te klagen. Opnieuw 
dropen ze af. Maar, wat doen wij vandaag de dag 
met die vraag? Geloof en maatschappij raken 
elkaar. Het antwoord van Jezus op die vraag 
impliceert dat wij Gods regels en geboden 
moeten naleven. Dat is ons toetsingskader en 
helpt ons om grenzen te trekken in het dagelijks 
leven. Met inachtneming 
van die regels moet je 
loyaal zijn aan de staat.  
 
Na een ogenblik van 
stilte en orgelmuziek 
volgt lied 943 (1,2 en 4): 
“God gaat zijn 
ongekende gang”. 
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Bloemen  
De bloemen gaan 
als groet van onze 
gemeente naar de 
familie Kuperus aan 
de Legedyk in 
Wirdum.  

 
 
Collecten 
Gecollecteerd wordt voor (1) het Nederlands 
Bijbelgenootschap (2) en kerkelijk werk.  

 
Linda Jongbloed 
vertelt over 
afgelopen 
woensdagavond, 
toen er een 
bijeenkomst in de 
Fikarij was over 
het project 

‘Geloven in verzoening”. Dat project wordt met 
steun van Kerk in Actie uitgevoerd in 
Colombia. Zendelinge Inge Landman en de 
Colombiaanse Maria Eugenia van de 
Internationale Ecumenical Groep of Women 
Peacemake vertelden over de voortgang. Een 
prachtige bijeenkomst. De toen gehouden 
inzameling voor dit project heeft € 150,-- 
opgebracht. 
 
Gebeden, slotlied en zegen 
Wij bidden onze dank- en voorbeden die 
worden afgesloten met het gezamenlijke Us 
Heit 
Ter afsluiting zingen we lied 868: “Lof zijn de  
Heer, de almachtige koning der ere”. 

 
 
 

 
 
Aan het slot van de dienst krijgen we  Gods 
zegen mee.   
A              
 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. P. Beintema, Leeuwarden   

 Organist:       Bram Postmus                    

 Ouderling:           Elisabeth Mozes  
 Diakenen:           Alie Kalsbeek, Tjitske Cnossen 

 Bloemen: Fokje Tolsma 
 Koster:        Haije de Boer 
AD 


