
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

12 november 2017 

1 

  
 
 
 

 

 

                  

                           PROTESTANTSE GEMEENTE  

Wirdum e.o. 12 nov. 2017 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
Op deze morgen kunnen we merken dat de 

herfst er is. Tussen de 
regenbuien door gaan 
we naar de kerk waar 
we welkom worden 
geheten door ouderling 
van dienst Elizabeth 
Mozes.   

 

We 
zingen 
met 
elkaar 
lied 33 : 
1,2 en 8: 
“Kom nu 
met 
zang en 
roer de 

snaren, gij volk, dat leeft van ‘s Heren recht.”   
 
Gebeden 
Na votum en groet is er een moment stilte en 
volgt een gebed.   

Met elkaar  
zingen we over 
de vreugde die 
ons voert naar 
Gods huis en 
wel met lied 
280: 1 t/m 4: 
“De vreugde 
voert ons naar 

dit huis waar ’t woord aan ons geschied. God 
roept zijn naam over ons uit en wekt in ons het 
lied” 
 Hierna volgt het Kyriëgebed om ontferming 
voor de wereld, waarna we als glorialied 
zingen, lied 150: “Loof God, loof Hem overal” 
Hierna volgt een gebed om de Geest van God. 

Dienst van het woord 
De 1e  lezing is uit Exodus, 
hoofdstuk 32: 
1-14. 
Mozes was op de berg Sinaï 
en het volk wachtte op zijn 
terugkomst. Het duurde hen te 
lang en ze begonnen van 
Aäron te eisen dat hij voor hen 
een god zou maken die voor hen uit zou gaan. 
Na deze lezing zingen we lied 1008: 1 t/m 3: 
“Rechter in het licht verheven, koning in uw 
majesteit”.  
De 2e lezing is uit het boek Lucas, hoofdstuk 15 : 
1-10. Dit gaat om de zorg over wat verloren is. 
Als men 100 schapen heeft en er één verloren is, 
wie laat dan niet de 99 schapen alleen en gaat 
op zoek naar dat ene verloren schaap. 
 
Na deze lezing zingen we lied 653: 1,6 en 7:  
“U kennen, en tot U leven, Verborgene die bij ons 
zijt.” 
 
Preek 
De overdenking van vandaag  heeft de vorm van 
een brief. De brief komt van God van het 
schadeherstelbedrijf  “Schepper & Co” uit 
Hemelum.   
Dit schadeherstelbedrijf kun je roepen 
als je het nodig hebt.  
Gelukkig weten de mensen God nog 
te vinden,  maar ook vaak niet. God is 
een mensengod  en kan het mensdom 
niet aan zijn lot overlaten. Het bedrijf 
is wereldwijd actief en komt in actie als mensen 
elkaar in de steek laten.  
Het gebeurt soms incognito want er zijn mensen 
die niets meer met hem te maken willen hebben. 
God wil ze toch graag helpen.  
Soms zijn mensen zo gekwetst dat ze bijna niet 
te helpen zijn. Ze sluiten zich af voor anderen. Ik( 
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God) heb dat ook meegemaakt en snap hen 
wel. Bij de berg Sinaï was ik degene die schade 
opliep. De mensen vroegen waar Mozes bleef 
en vergaten Mij helemaal en maakten een 
gouden afgodsbeeld. Net of zou die hen 
kunnen helpen en hun voorgaan. Ik was zo 
kwaad, maar Mozes heeft de schade hersteld, 
zodat er weer een nieuwe start kon worden 
gemaakt.   

Mijn zoon heeft ook veel van hem 
geleerd. Dat is ook een echte 
vakman. Hij zal zich er nooit bij 
neerleggen dat er mensen buiten de 
boot vallen en gaat net zo lang door 
tot er een oplossing is gevonden. Hij 

zal steeds proberen om de mensen milder te 
stemmen en ze laten inzien wat er is 
misgegaan. Dat ze berouw krijgen als ze iets 
verkeerd hebben gedaan en weer verder 
kunnen gaan. Dat ze vergeving krijgen en ook 
vergeving kunnen geven. 
We komen ook wel in jullie dorpen en je mag 
gerust roepen als je het even niet meer weet. 
Je zegt gewoon:  “Hé jij daar, ben je daar?” 
En Mijn antwoord zal altijd zijn: “Ja, hier ben ik, 
dat weet je toch?” 
Lieve mensen. Een groet uit verbondenheid, 
Vanuit Hemelum, van schadeherstel bedrijf 
Schepper & Co. 
Amen! 
 
Na een moment van stilte luisteren we naar 
muziek. 
We zingen met elkaar lied 315: 
“Heb dank o God van alle leven, 
Die zijt alleen bij U bekend 
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan vandaag als groet van de 

gemeente naar Mevr. 
Praamstra  Nylânsstate 
in Leeuwarden.  
1e collecte is voor kerk 
in actie, binnenlands 
diaconaat 
2e collecte is voor 
kerkelijk werk 
 
 

 

Dankgebed-voorbeden-stil gebed 
De dienst wordt afgesloten met een dankgebed 
en voorbede. 
We besluiten het met het gezamenlijk bidden van 
het Onze Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen we lied 416: 1 t/m 4 
“Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Jou nabij op al je wegen” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierna 
ontvangen we de 
zegen en 
beantwoorden 
dat met het 
gezongen Amen.   
 
 
Medewerkers. 
Voorganger: da M. Hulzebos uit Britsum 
Organist: Klaske Deinum 
Koster: Hendrik Hiemstra 
Bloemen: Lies de Jong 
Ouderling : Elizabeth Mozes 
Diakenen: Tjitske Cnossen, Wiebren Jongbloed 

HM. 


