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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 23 oktober 2016 – 09.30 uur 

Bijbelzondag 
 

Welkom 
Onder een grijs wolkendek komen de 
bezoekers van alle richtingen naar de Sint 

Martinuskerk. In de hal 
worden ze verwelkomd 
door een van de 
ambtsdragers, voor in 
de kerk herinnert een 
uitstalling van Bijbels, 
dagboekjes en andere 
aantrekkelijkheden 
eraan dat het vandaag 

Bijbelzondag is. Vlak voor de 
dienst komen de kinderen van 
de zondagsschool fleurig 
binnen. Ze brengen hun kaars 
mee.   
Na de verwelkoming door de 
ouderling van dienst wordt lied 

107, de verzen 1 en 4, 
aangeheven: “Gods goedheid 
houdt ons staande zolang de 
wereld staat!”   
 
Aan het begin van de dienst 
wijst de predikant op de 
volgende woorden van 
Jacobus – dienaar van God 

en van de Heer Jezus Christus: “Je moet niet 
alleen luisteren naar de woorden van God, maar 
je moet ook doen wat God van je vraagt. Dan zul 
je gelukkig zijn”. Daar zal het in dit uur over gaan. 
 
Cadeau zondagsschool 
De kinderen van de zondagsschool hebben een 
geschenk meegebracht voor de gemeente: 

dominee mag het 
uitpakken. Het 
blijkt een Bijbel te 
zijn – een pracht 
geschenk op 
deze 
Bijbelzondag. Tot 
hun verrassing 
zijn er ook 

cadeautjes voor 
hén; ze mogen het 
uitpakken in de 
Fikarij. Nadat we 
samen hebben 
gezongen: “Lees 
je Bijbel, bid elke 

dag”, steken de 
kinderen hun kaars 
aan aan de paaskaars en 
nemen die mee naar de 
Fikarij. Straks komen ze nog 
even vertellen, wat ze daar 
hebben gedaan.  
 
 
Bijbelverhalen 
Koosje van der Werff leest 

met ons het verhaal uit Lucas 4 - het gedeelte 
11-21 waar Jezus terugkeert naar Nazaret. In de 
synagoge las hij in de boekrol van de profeet 
Jesaja, waar onder meer staat: “De Geest van de 
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Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.” 
Hierop zingt de gemeente lied 313: 1,2: “Een 

rijke schat aan wijsheid 
schonk God ons in zijn 
woord.”  
Vervolgens leest 
Koosje de verzen 22 
tot en met 30. Daarin 
vertelt Jezus aan de 

toehoorders in Nazaret dat in de tijd van Elia, 
die profeet in de tijd van grote hongersnood niet 
naar een van de weduwen in Israël werd 
gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta 
bij Sidon. En van de vele Joden in Israël die 
leden aan huidvraat werd niemand gereinigd, 
behalve de Syriër Naäman. De aanwezigen 
ontstaken daarop in grote woede en dreven 
Jezus naar de rand van de berg om hem in de 
afgrond te storten. Maar Jezus liep midden 
tussen hen door en vertrok. 
 
Verkondiging 
De inwoners  van Nazaret waren verguld met 
de komst van zo’n bijzondere rabbi, Jezus. De 
roem was hem vooruitgesneld. En was dat niet 
de zoon van Josef, de timmerman? Ze hangen 

aan zijn lippen wanneer hij 
begint voor te lezen uit 
boekrol van de profeet Elia. 
Maar toen Jezus sprak 
ontstaken de Nazereeërs in 
grote woede. Ze dreven 
Jezus naar de afgrond om 
hem uit hun leven te bannen. 
In ons leven zien we ook 

weinig van de vervulling van de boodschap van 
God. Om ons heen is armoede, oorlog en 
geweld die zorgt voor miljoenen vluchtelingen. 
De hooggespannen verwachtingen worden niet 
ingelost. Met als gevolg dat velen hun 
vertrouwen in God en Jezus hebben verloren 
en hen uit hun leven hebben verbannen. Maar 
Jezus loopt tegen de stroom in. Het is aan ons 

om te kiezen: voor of 
tegen Jezus? 
 
 Na orgelspel zingen we 
lied 315: “Heb dank, o 
God van alle leven”.  
 

 
Kinderen 
terug 
De kinderen 
van de 
zondagsschool 
vertellen wat zij 
het afgelopen 
uur hebben 
gedaan.   
 
Bloemen  
De bloemen 
gaan als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar Michel 
van Vierzen 

en Geartsje 
van der Meer 

in de Kamp.   

 
Collecten 
Gecollecteerd wordt voor (1) 
het  Nederlands 
Bijbelgenootschap en (2) 
kerkelijk werk.  
 
Gebeden 
Wij bidden onze dank- en voorbeden en bidden 
in stilte. Wij sluiten de gebeden gezamenlijk af 
met het Onze Vader. 
 

Slotlied en zegen 
Ter afsluiting zingen we lied 147c de verzen 1 en 
7: “Alles wat adem heeft love de Here, zinge de 
lof van Israëls God.” 
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Aan het slot van 
de dienst krijgen 
we Gods zegen 
mee.   

 
 
 
 
 
 

Boekenhoek 
Na afloop wordt de boekenhoek van het 
Nederlands Bijbelgenootschap druk bezocht. 

 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. J.G. v.d. Boogaard, Hallum   

Organist:       Mars van ‘t Veer                    
Ouderling:            Alie Bouma  
Diakenen:            Wiebren Jongbloed, Alie Kalsbeek 

Bloemen: Lieuwkje van Lune 
Koster:   Drees Visser 

 


