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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  8 november 2015        

Op deze mooie nazomerdag worden we in de 
hal van de kerk ontvangen door ouderling en 
diaken en krijgen de liturgie van de dienst 
uitgereikt. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Elske Roorda heet 

iedereen 
welkom. Als 
openingslied 
zingen we psalm 
65: 1 “De stilte 
zingt U toe, o 
Here”.  
Ds. Hinne 
Wagenaar is blij 
de vertrouwde 
gezichten (als 
voormalig 
predikant van 
onze gemeente) 
weer te zien. Hij 
gaat voor in 
bemoediging, 
stilte en 
drempelgebed. 

Daarna wordt van psalm 65 het tweede vers 
gezongen.   
Psalm 112 wordt gelezen in de versie van Huub 
Oosterhuis: “Je zou gelukkig  willen zijn .….en 
wil je ook goed zijn?.....een kwaadaardig mens 
wordt nooit gelukkig” (uit “150 psalmen vrij”). 
 

Dienst van de schriften 
Gebed om de Heilige Geest in deze kerk, in ons 
leven. 
Lezing Marcus 10: 17-22 over de rijke man in 
gesprek met Jezus. 
Zingen lied 103e: “Bless the Lord”, “Loovje God, 
myn siel”, “Prijs de Heer mijn ziel”. 
 
Preek 

Een bekend verhaal over de rijke “jongeling”. We 
hebben niet gezongen “Neem mijn zilver en mijn 
goud”, dat menen we toch niet. Of wel? “Neem 
mijn leven”, alsof het geloof ons iets afneemt. 
Daarom wel het lied “Die mij leven geeft” 
gezongen. De gelezen tekst wijst ons op het 
loslaten, het onthechten van 
het aardse. Bij een groep 
predikanten op bezoek in 
Nijkleaster leefde ook het 
gevoel dat je nooit genoeg 
doet. Maar Jezus relativeert 
de vraag “Wat moet ik doen 
goede meester?” meteen. Misschien willen we 
het te goed doen om het goede leven te 
verkrijgen, maar wij kunnen het niet verdienen. 
We zitten zo onszelf in de weg. Maak ruimte en 
ontvang het goede van God. Jezus zag de man 
liefdevol aan en zegt hem dat hij moet loslaten; 
maar de man was nog niet zo ver. 
Ook in de kerk niet altijd maar druk bezig zijn met 
van alles, maar meer geluk uitstralen. God 
schenkt ons het leven en wijst ons de weg. 
Amen.   
 
Na korte stilte wordt op het orgel gespeeld 
“Zomaar te gaan met een stok in de hand…” 
 

Dienst van het Delen 
De ouderling van dienst 
heeft de volgende 
mededelingen. 
De bloemen gaan naar 
Koosje van der Werff, die 
jaren onze kerk 
vertegenwoordigd heeft in 
de classis.  
Woensdag 11 november is ’s avonds de 
gemeentevergadering in de Fikarij. 
Volgende zondag is om 10.00 uur dienst en is er 
een avondvesper. 
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De collectes zijn voor de diaconie en het 
kerkelijk werk. 
 
Na de mededelingen wordt Mient Plantinga 
herdacht. De rouwbrief wordt voorgelezen, 
gevolgd door het lezen van “De minsken fan 
foarby”. We zingen psalm 90: 1 en 8 “Gij zijt 
geweest, o Heer, en Gij zult wezen”. Diaken 
Wiebren Jongbloed brengt intussen het lichtje 
naar de kapel. 

 
De beide collectes worden gehouden. 
In het gebed wordt gevraagd om meer 
ontspanning, om los te laten, gedankt wordt 
voor de schepping en de oogst, gebeden voor 
de klimaattop, voor de vluchtelingen, voor 
veiligheid, voor de mensen in rouw en voor 
onszelf. Het gebed wordt afgesloten met het 
samen zingen van “God fan fier en hein ús 
Heit”. 

 
Sietske Visser 
krijgt de 
gelegenheid 
iets te 
vertellen over 
de week van 
haar verblijf op 
Lesbos om te 
helpen bij het 
opvangen van 

de vluchtelingen, die met bootjes vanaf Turkije 
daar aankomen. Haar taak was vooral de kleine 
kinderen voorzien van droge warme kleding. 

 
De dienst 
wordt 
besloten met 
een 
zegenlied: 
lied 421 
“Vrede voor 
jou”, eerst 

door de voorganger solo en daarna door de 
gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Hinne Wagenaar, Jorwert  
Organist:       Albert Minnema   
Koster:          Johannes Koornstra   
Bloemen:       Bep Minnema 
Ouderlingen:  Elske Roorda, Gjalt Lindeboom 
Diakenen:      Nieske Span, Wiebren Jongbloed 
 
De lezing, gebeden en de preek werden in de Friese 
taal gehouden. 
 
SW  

 


