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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

    Wirdum Fr e.o. 

Zondag 29 oktober 2017 
 
Er waait een harde wind op deze herfstachtige 
zondagochtend. Tussen de buien door maken 
gemeenteleden en gasten hun gang naar de 
kerk. Het is fijn om elkaar te ontmoeten en 
samen te zijn.   
 
Welkom 

De ouderling van 
dienst, Elske Roorda-
Posthuma, heet 
iedereen van harte 
welkom. Ook 
gemeenteleden die de 
dienst later op cd gaan 
beluisteren zijn 
vanochtend met ons 
verbonden.  

 
Wij zingen ons openingslied, Lied 146a: 1, 2 en 
4: `Laat ons nu vrolijk zingen! Kom, hef uw 
liederen aan voor Hem, wie alle dingen altijd 
ten dienste staan` 

 
Wij zijn stil om ons open te stellen voor God. 
 
 

 
In ons drempelgebed 
bidden wij God of Hij 
ons wil omringen en met 
ons wil zijn.   
 
Hierna zingen wij Lied 
146a: 5: `Op 
duizenderlei wijze redt 
Hij ons van de dood. Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood` 
De slotregel van dit lied luidt: `…en maakt ons 
eindelijk vrij` Om deze vrijheid dichtbij te laten 
komen zegt Jezus: `Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart en uw naaste als uzelf`. Als we 
deze woorden naleven ontvangen wij drie 
geschenken: Genade (om uit te delen), 
Vergeving (om iets achter je te laten) en dan 
schenkt God ons Verlossing.   
 
Wij bidden zingend 
ons kyriëgebed: Lied 
302a, 2 x: `God in den 
hoog` alleen zij eer en 
dank voor zijn 
genade. Halleluja!` Zo 
mag het zijn! 
 
Over twee dagen is het een bijzondere 
Hervormingsdag: Maarten Luther timmerde op 31 
oktober 1517, 500 jaar geleden, zijn 95 stellingen 
op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Wat 
betekent dat voor ons? Daar gaan we het hier 
over hebben vandaag. 
 
Dienst van het Woord 
Wij bidden om Gods aanwezigheid bij de opening 
van de Schrift en vragen of Hij ons wil beademen 
met zijn zegenende kracht. 
 
De eerste schriftlezing is Psalm 100: Een psalm 
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voor het dankoffer 
 
De evangelielezing is 
uit Johannes 3: 16 – 
21 
 
Hierna zingen wij het 
Lutherlied: Lied 898: 1 

en 2: `Een vaste burcht is onze God`  (Nieuwe 
woorden en nieuwe melodie) 
 
Overdenking 
Maarten Luther, een mijnwerkerszoon, studeerde 
en werd Augustijner monnik in het klooster van 
de Hermelieten. Hij studeerde theologie en 
filosofie. Hij werd geraakt door de vergeving van 

zonden door Jezus 
Christus en niet door de 
aflaat. Zie zijn 95 
stellingen: stelling 6 en 
37 met name.  
Hij kreeg ruzie met de 
paus en stond in 1521 
tijdens de rijksdag te 
Worms voor het 

gerechtshof met de bekende woorden: `Hier sta 
ik, ik kan niet anders`. Luther is in ban gedaan 
door de Paus. Later is hij uitgetreden als monnik 
en getrouwd.  

Luther baseert zich op Jezus, 
die zei: “God wil geen 
offerande, God schenkt 
genade”.  Ook Luther maakt 
mee dat soms kerkregels 
verward worden met de 
richtlijnen die Jezus in de Bijbel 
geeft. Jezus zegt in de Bijbel 
als het om tempelregels gaat: 
`Regels zijn er voor mensen 
om mensen te helpen, maar 

mensen zijn er niet voor regels` Regels zijn niet 
onbespreekbaar en onveranderlijk terwijl de 
wereld en de mensen om ons heen wel 
veranderen.  
Luther brak 500 jaar geleden de macht van de 
kerk open door zijn stellingen op de deur van 
de Slotkapel te timmeren en hij bracht daarmee 
het geloof dichter bij de mensen.  
Luther is ook erg uitgegleden, want hij had niets 
met Joden. Juist daarom is het vandaag de dag 

belangrijk om de grote waarde en even grote 
waarschuwing rond Luther serieus te nemen. 
Wat vooral jongeren diep raakt is hetzelfde wat 
Luther raakte, namelijk hoe Jezus reageert op 
mensen die fout zijn. Zie Johannes: Wie gelooft 
heeft geen oordeel. Door het licht van Jezus kun 
je ervaren dat je mild wordt, ontdek je  
mogelijkheden die eerst onzichtbaar leken. God 
verliest ons nooit uit het zicht. Levensglans licht 
dan weer op. Waarom? Omdat 
we kostbare en geliefde 
kinderen van God zijn. Breng 
daarom ook het lijden, de 
onzekerheid, het zoeken en 
tasten bij Jezus en ervaar de 
wonderlijke, helende 
heerlijkheid van God. En als we God kwijt zijn, 
God raakt ons nooit kwijt. Zo vraag een Joodse 
leerling aan de rabbijn: 'Waar is God?' 'Overal', 
zegt de rabbijn, 'maar God kan alleen ervaren 
worden als wij God toestaan er te zijn'. God 
dringt zich niet op, maar is en blijft trouw aan 
ieder van ons. Laten wij God toe in ons leven? 
Dat ons antwoord 'ja' mag zijn. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
Wij zingen Lied 657: 1, 2 en 3: `Zolang wij 
ademhalen schept Gij in ons de kracht om 
zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht..` 
 
Dienst van het delen 
Er worden mededelingen 
gedaan door de 
ouderling van dienst. De 
bloemen gaan vandaag 
als groet van de 
gemeente naar mevr. 
Postmus-Dijkstra.  
 
Diaken Wiebren 
Jongbloed kondigt het 

speciale doel van 
de collecte, die 
wordt gehouden 
tijdens de 
dankstond op 1 
november, aan.   
 
1e collecte: Kerk in 
Actie: 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

29 oktober 2017 

3 

Hervormingsdag 
2e collecte: Onderhoud gebouwen 
 
Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden en voorbeden. 
De gebeden worden omlijst door het zingen van 
Lied 568a: `Ubi caritas et amor, ubi caritas, 
Deus ibi est`  (Waar vriendschap en liefde is, 
daar is God)  
Wij sluiten af door gezamenlijk het `Onze 
Vader` te bidden, in een zelf gekozen versie en 
taal. Een soort `heilige chaos` dus. 

 
De jongste aanwezige, 
Meike, wordt 
uitgenodigd om haar 
knutselwerkjes te laten 
zien. Ze heeft iets 
speciaal voor dominee 
gemaakt en ontvangt 
als dank een kus en 
applaus. 
 

 
Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 418: 1, 2 en 3: 
`God, schenk ons de kracht dicht bij U te 
blijven, dan zal ons geen macht uit elkander 
drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij geven elkaar de vredegroet en ontvangen de 
zegen.  

 
 
De zegenbede 
beantwoorden 
wij met een 
gezamenlijk 
gezongen 
Amen. 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Corry Nicolay-Bouwer 
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Elske Roorda-Posthuma 
Diakenen:  Nieske Span 
                  Alie Kalsbeek 

Koster:   Wiebe Brouwer 
Bloemen:   Lieuwkje van Lune 
CBB 

 


