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Wirdum Fr e.o. 23 juli 2017 

 
Dienst van de Voorbereiding 

Ouderling van dienst Elske 
Roorda heet een ieder 
welkom. De (school) 

vakanties zijn inmiddels 
begonnen en een deel van 
de gemeenteleden is al met 

vakantie. 

Ds. 

Posthuma uit Burgum gaat vandaag voor.   
We zingen staande als 

openingslied Psalm 146, 
1en 3. ‘Zing mijn ziel 
voor God uw Here’.  

Na de Groet en 
Bemoediging volgt het 
stil gebed en daarna het 

drempelgebed.   
Vervolgens zingen we 

Psalm 146, 4 en 5. 

Na het kiriëgebed zingen we lied 304: ‘Zing  
van de Vader die in den beginne’. 

 
Dienst van de Schriften 
Na het gebed van de zondag volgt een lezing 

uit Lukas 10, 25-37. Een wetgeleerde vraagt 
hierin aan Jezus wat hij moet doen om deel te 
krijgen aan het eeuwige leven. Als hij o.a. als 

antwoord krijgt, dat hij zijn naaste moet 
liefhebben als hemzelf. vraagt  hij wie dan zijn 

naaste is. Dan vertelt Jezus het 

verhaal van de Barmhartige 
Samaritaan.  
Na lied 320, 2 en 3 ‘Wie oren 

om te horen heeft’, volgt de 
overweging. 
 

Wie is mijn naaste?” Iedereen die je tegenkomt 
op je pad? Nee, niet iedereen. Het is bijvoorbeeld 
onmogelijk om alle goede doelen te steunen. We 

moeten wel keuzes maken. 
Misschien was de priester al wat laat en zitten 

andere mensen op hem te wachten en stel dat de 
Leviet net iemand anders had geholpen. Of stel 
je wilt wel helpen maar hebt het geld er niet voor. 

Wie is mijn naaste? Er is ook een grens aan het 
aantal vluchtelingen dat je kunt opnemen, aan de 
hoogte van de uitkering aan de duur van de 

WAO. Met elkaar bepalen we  de grenzen. 
En wie ligt daar op de weg, wie is die halfdode? 
Een vrome Jood, een belastingambtenaar die na 

uitbuiting teruggepakt wordt, is het een afreke-
ning in het criminele circuit, een vrijheidsstrijder? 
De naaste is die mij goed doet als ik aan de rand 

van de samenleving zit of die mij te eten geeft als 
ik honger hebt, of mij opzoekt als ik ziek ben. Dat 

is de naaste. Als jij niet halfdood langs de weg 
ligt, dan bepaal jij niet wie je naaste is. Maar de 
ander die daar wel ligt.  

 
Wij kunnen allemaal naaste worden met de 
mogelijkheden en krachten die wij in ons hebben. 

Als je zelf langs de kant van de weg ligt, dan heb 
je niets aan mooie praatjes,  Wij kunnen voor ons 
zelf nog eens goed nadenken over grenzen en 

uitsluiten. Waar hebben wij het over in al onze 
rijkdom. 
 

Als laatste nog een kort verhaal van Lev Tolstoj 
waarin drie vrouwen met zware 

boodschappentassen van de markt komen en in 
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de buurt van een oude man in het 

park uitrusten.   De ene vrouw vertelt 
over haar getalenteerde zoon die 

geweldige cijfers op school haalt. De 
andere vrouw vertelt dat haar zoon een groot 
voetbaltalent is. De derde moeder zwijgt. 

Ondertussen arriveren de jongens waarop de 
twee getalenteerde jongens moeder opdracht 
geven het eten op tijd klaar te hebben enz. en 

daarna verdwijnen. De derde zoon pakt echter 
de zware boodschappentas van zijn moeder. 
Waarop de oude man zegt: drie zonen? Ik zie 

er maar één. 
 
Dienst van de Gebeden en Gaven 

Na de mededelingen volgen de collectes. 
Daarna volgt het dankgebed 

en voorbeden. Er wordt 
gebeden dat we elkaars 
naaste mogen zijn in dit 

leven. Na het stil gebed 
sluiten we af met het Onze 
Vader.   

 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen we lied 992 ‘Wat vraagt de 

Heer nog meer van ons’.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Daarna 
worden wij 

heenge-
zonden met 
de Zegen van 

de Heer.  
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger : ds. D.G. Posthuma uit Burgum 
Organist  : Albert Minnema 
Ouderling  : Elske Roorda 
Diaken : T jitske Cnossen en  

   Wiebren Jongbloed 
Koster  : Haije de Boer. 
JR 

 


