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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 23 november 2014 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Dienstdoend 
ouderlinge Janny 
Veenstra verwelkomt 
de aanwezigen. Het 
openingslied is lied 98, 
de verzen 1 en 4: “Zing 
een nieuw lied voor 

God de Here.”  
 
Bemoediging, 
groet en 
drempelgebed 
We zijn 
samengekomen 
in de naam van 
onze Heer die 

hemel en aarde het leven 
geeft, die altijd trouw is en die 
altijd met ons zal zijn tot de 
voltooiing van zijn rijk 
We zijn een moment stil, 
daarna gaat ds.B. Bloemink 
voor in het drempelgebed. 
 
Ter inleiding op het 
Kyriëgebed zingen we lied 
1009: “O lieve Heer, geef 
vrede”. Tijdens het  
Kyriëgebed zingt de gemeente 
elke keer na Heer, wij bidden 

U: “Kyrië, Kyrië, Kyrië eleison”. 
 
Schriftlezingen 
Als 1e schriftlezing wordt een aantal passages 
uit Matteüs 24 gelezen, over de komst van de 
Mensenzoon. 
De 2e lezing is uit 1 Thessalonicenzen 5: 1-11. 
 

 
Preek 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt 
ingegaan op het leed en verdriet van mensen, 
vandaag en van alle tijden. Tegen die 
achtergrond word je op het eerste gezicht niet 
vrolijk van de teksten uit Matteüs 24. Het hangt 
ervan af hoe je het leest en hoe het tot je komt.  
 
Er wordt heel wat afgedacht en geschreven over 
het einde der tijden en de komst van de 
Mensenzoon. In dit Bijbelgedeelte lazen we over 
de verschillende liefdes. Ook over de liefde die 
uitdooft. We lazen ook dat wie volhardt in de 
liefde, gered zal worden. Dat is een van de 
kernen van het evangelie van vandaag.   
 
Ieder heeft zo zijn 
gedachten over het 
Koninkrijk van God, hoe zie 
je dat? In 1989 verscheen 
een prachtig boek “Mensen, 
als het verhaal van God” 
van de Rooms-Katholieke 
professor Edward 
Schillebeeckx , een theologisch boek. Hij schrijft 
onder meer over de evangeliën dat daar, waar 
mensen elkaar in geloof ontmoetten, de zieken 
werden genezen, demonen uitgedreven, de 
zondaars tot inkeer gebracht en armen hun 
waardigheid ontdekten. Schillebeeckx noemt het 
rijk Gods de voltooiing van het herstel van onze 
ontwrichte wereld. En daarvan kun je al 
fragmenten zien en meemaken  als je Jezus in 
geloof navolgt. Maar als je daar meer en het 
laatste over wilt zeggen, dan schiet gewone taal 
tekort. Dan heb je gelijkenissen en metaforen 
nodig en symbolische taal, een taal die boven het 
gewone uitstijgt en uitwijst naar Gods droom voor 
zijn mensen.  
In de oude christelijke kerk was het een gebruik 
om – voordat de Paasnacht begon – de kerkdeur 
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open te doen en de diaken naar de deur te 
sturen om buiten te kijken of de Messias dat 
jaar gekomen was om het grote feest mee te 
vieren. De diaken keek de donkere straat in en 
zei: “Hij komt nog niet.”  Waarop de bisschop 
zei: “Laten wij het dit jaar dan maar weer met 
de liturgie doen.”  Dat doen wij vanmorgen hier 
ook. Liturgie vindt plaats te midden van het 
leven van alledag, waarin we ervaren en vieren 
wat er gebeurt in de verwachting van de 
toekomst van het Koninkrijk van God. Liturgie is 
ten diepste ook oefenen in volharding in de 
liefde tot God en de liefde tot de mensen. 
 
Na een korte stilte en muziek volgt als antwoord 
op de preek lied 451: “Richt op uw macht, o 
Here der heerscharen”.  
 
Bloemen  

De bloemen gaan 
als groet van onze 
gemeente naar de 
familie Van der 
Meulen aan de 
Legedyk.   
 
Collecten 
De eerste 
is voor de 
eigen 

gemeente de tweede voor kerkelijk 
werk. 

 
Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden komen samen in het gezamenlijke 
Onze Vader.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Het slotlied uit 
Sjongend op Wei is 
lied 97: “Licht dat 
ons aanstoot in de 
morgen.“  
 

Vergezeld van de 
zegen van God gaan 
we huiswaarts. 
 
 
 
 
 Medewerkers 
 Voorganger:  ds. B. Bloemink, Beetgum.                            
 Koster:   Iepie Lindeboom  
 Orgel:  Albert Minnema 
 Bloemen: Klaaske de Boer 
 Ouderlingen:       Janny Veenstra en Alie Bouma. 
 Diakenen:           Wiebren Jongbloed en Hinke 

Meindersma.  
 AD 


