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Wirdum Fr e.o. 
Zondag 20 november 2016 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst 
Truus Sterrenburg heet 
ons welkom.   
Wij zingen lied 221 
(geheel) “Zo vriendelijk 
en veilig als het licht” is 

het 
openingslied. 
Na stilte volgt 
de vredegroet 
door ds. 
Bloemink. 
 
 

Gebeden 
Na het kyrië-gebed 
zingen we aansluitend 
lied 246b: 1-5 “De 
maan is opgekomen”. 
God wil onze ogen 
openen en ons op 

handen dragen. Het glorialied is lied 885: 1,2 
“Groot is uw trouw, o Heer”. 
 

Dienst van de Schriften 
Gebed voor het lezen uit de Bijbel. De eerste 
lezing is een “pittige” lezing: 2 Samuël 21: 1-14. 

David wil het onrecht aan 
de Gibeonieten gedaan 
weer goedmaken.   
Lied 745: 1,2,4 “Uit de 
schemer van de tijden”. 
Tweede lezing: Lucas 4: 

14-19 over het optreden van Jezus in Nazaret. 
Lied 763 (geheel) “Zij zullen de wereld 
bewonen”. 
 
 

 
Overdenking 
Hoe kun je zo’n gruwelijk verhaal uit Samuël met 
goed geloof lezen? Tijdens Davids regering is er 
hongersnood. In die tijd werd de oorzaak gezocht 
naar wat mensen verkeerd hebben gedaan. De 
inwoners van Gibea zien een kans op bloed-
wraak: ophanging van zeven nakomelingen van 
Saul, die hen onrecht had gedaan.  
In dit verhaal, vertelt ds. Bloemink, kwam ik 
terecht bij Rispa, moeder van twee van de 
slachtoffers. Deed David deze gruwelijke daad 
omdat het orakel hem dit had geadviseerd, of 
kwam het hem zelf goed uit? Geen bedreiging 
voor zijn macht meer. 
Rispa blijft waken over haar dode zonen. David 
stemt toe in het begraven van deze zonen als hij 
het hoort hoe Rispa handelt; haar tranen 
bewegen David.   
Hoe kan een vloek het laatste woord van God 
zijn? Luister altijd naar de “dwaze moeders”, naar 
de zwaksten. In moeder Rispa is God te vinden 
in dit verhaal. 
In een verhaal van Max 
Arab vraagt een jongen 
aan zijn grootvader hoe 
het kan dat twee landen 
oorlog voeren en beide 
vragen God om een 
overwinning. Het antwoord: de Heilige zegent ze 
allebei; men zegt dat Hij zich daarna nergens 
meer laat zien, zo schaamt Hij zich voor hen. 
Jezus geeft ook antwoord: geen bloedwraak, 
maar vergeving.  
Laten we blijven bidden voor machthebbers. Dat 
er geregeerd wordt met verstand, geloof, hoop en 
liefde. De God van Rispa en van Jezus is onze 
God. Amen. 
 
Na stilte en orgelspel zingen wij lied 601 (geheel) 
“Licht dat ons aanstoot in de morgen”. 
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Dienst van het Delen 
Medelingen door de ouderling. 

De bloemen gaan 
naar Klaas Krol, die 
vandaag afscheid 
neemt als koster.   
Een ander boeket is er 

voor ds. 
Bloemink, die 
al 30 jaar zo 
nu en dan 
diensten in 
onze kerk 
verzorgt.   
 
Zondag a.s. is eerste adventszondag. In een 
schoolkerkdienst wordt “De wrâld ús went” 
uitgevoerd. Na de dienst is er aandacht voor 
het jubileum van Klaske Deinum als organist en 
is er koffiedrinken.   
Collectes zijn voor het 
eigen gemeentewerk en 
voor het kerkelijk werk. 
Diaken Alie Kalsbeek 

vertelt iets over de 
diaconale actie voor Fier 
en over de kerstactie: dit 
jaar geen dozen, maar 
grote tassen. Deze tassen 
kunnen dan ook worden 
gebruikt door de 
ontvangers.   

Ds. Bloemink is aangenaam verrast met het 
boeket bloemen! 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Het dankgebed wordt na een stil gebed 
afgesloten met het “Onze Vader”. 
 

Heenzending en Zegen 
Het slotlied is lied 
416 (geheel) “Ga 
met God en Hij 
zal met je zijn”. 
 
 
 

Hierna 
worden we 
heenge-
zonden met 
de zegen 
van de 
Heer. Na 
het Amen 

zingen we lied 425 “Vervuld van uw zegen”. 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. B. Bloemink, Beetgum  
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Klaas Krol  
Bloemen: Fokje Tolsma 
Ouderling: Truus Sterrenburg  
Diakenen:            Alie Kalsbeek, Tjitske Visser 
 
SIW  
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