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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 26 november 2017 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 
Gemeenteleden en gasten trotseren 
vanochtend regen en wind om naar de kerk te 
gaan. Het is fijn om elkaar te ontmoeten en 
samen te zijn. Binnen wordt ieder begroet door 
warme orgelklanken en een behaaglijke 
temperatuur.  
 

Welkom 
De ouderling van dienst, 
Truus Sterrenburg, heet 
gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom. Ook iedereen 
die de dienst later op cd 
hoort en hierdoor met 
ons vanochtend 
verbonden is..   

 
Wij zingen ons openingslied, Lied 246b: 1, 2 en 
3: `De maan is opgekomen. De aarde ligt in 
dromen. De nacht is stil en klaar` 

 
Na votum en groet zijn wij 
stil voor God en vragen 
een zegen over dit 
samenzijn.   
 
Op deze laatste zondag 
van het kerkelijk jaar 
denken wij aan familie-, 
gemeenteleden en 

dorpsgenoten die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen. Op Oudejaarsavond krijgt de 
herdenking in onze gemeente, tijdens de dienst, 
een plek. 
 
Het Kyriëgebed wordt ingeleid door het zingen 
van Lied 246b: 4 en 5. 
 
Wij bidden het Kyriëgebed. 
De Heer blijft ons aanspreken en bemoedigen 
om zo het nieuwe kerkelijk jaar samen in te gaan. 
 
Wij zingen Lied 793: `Bron van liefde, licht en 
leven, voor elkaar zijn wij gemaakt door uw hand 
elkaar gegeven, door uw vinger aangeraakt` 
 

Dienst van het Woord 

 Wij bidden het gebed voor de opening van de 
Bijbel.   
 
De eerste lezing is uit 
Jesaja 65: 17 – 23: `Zie ik 
schep een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde` 
 
Hierna zingen wij Lied 
753: `Er is een land van 
louter licht waar heiligen 
heersers zijn` 
 

De evangelielezing is uit 
Matteüs 25: 1 – 13: De 
wijze en dwaze meisjes 
 
Wij zingen Lied 439: 1, 2 

en 3: `Verwacht de komst des Heren, o mens 
bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het 
licht des hemels door`. 
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Overdenking 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar 
wil ik met u aan de hand van de beide lezingen 
van vanmorgen de vraag stellen wat 
Bijbelverhalen mensen anno 2017 eigenlijk nog 
te zeggen hebben. Stel je voor…. Je leeft al 
jaren in een vluchtelingenkamp of in een 
krottenwijk of in een door oorlog verwoeste 
stad.. En iemand zou je voorlezen uit Jesaja… 
Stel je voor… Je leeft in angst omdat de wereld 
zo verandert.. en iemand zou je  voorlezen uit 
Jesaja… Stel je voor…het klimaat verandert zo 
snel en de zeespiegel stijgt zo snel dat het 
leven in Nederland ernstig bedreigd wordt zodat 
je misschien moet vluchten… En iemand leest 
je de woorden van Jesaja voor…. Wat moet je 
met die woorden van Jesaja? Zijn dat allemaal 
tekenen des tijds…. 
Heeft het iets te maken met het laatste 
oordeel…een gericht, het einde der tijden…? 
Het gaat erom of we geloven en beleven dat 
God in Christus Jezus, in Woord en sacrament, 
onder en in ons aanwezig is. Eigenlijk leven we 
altijd “in het eind der tijden”. Er kan een eind 
komen aan alle ellende die mensen elkaar 
aandoen… Wat Jesaja aan bemoedigende 
woorden uitspreekt verliest zijn kracht en wordt 
onwaar als we niet zelf beseffen dat we altijd 
leven in het eind der tijden en dat Jesaja’s 
woorden vragen om antwoord, alleen dan 
worden het hoopvolle woorden voor mensen in 

angst…  
De gelijkenis van de 5 
wijze en 5 dwaze 
vrouwen bedoelt denk 
ik te zeggen: wees 
attent, waakzaam, ken 
de tijd waarin je leeft, 
wees voorbereid op wat 

nodig is om te leven voor jezelf en voor de 
ander. Lééf….leef uit je gelóóf! Echt waakzaam 
zijn is uitzien naar het Koninkrijk van God. We 
leven ons leven en leven mag ook genieten zijn 
van wie er is en wat je hebt. Maar, als dat los 
komt te staan van ons geloof, van uitzien naar 
het Koninkrijk van God, dan zullen de dingen 
ons uiteindelijk overkomen. Alles overziend 
vanochtend: We hebben als mensen lang niet 
altijd zin om iets te doen, maar zin kan ontstaan 
door te doen. Zo is het misschien ook wel met 

geloof. Geloof komt niet uit de lucht vallen. 
Geloof kan ontstaan, terugkomen, van betekenis 
worden, door te doen. Door samen met anderen 
te werken aan een nieuwe tijd, en je daarbij 
enthousiast te laten maken door de Bijbelse 
verhalen over het Koninkrijk van God. 
Door in eigen  dorp, streek, provincie, land, en op 
verschillende manieren wereldwijd waakzaam, 
actief te zijn. Zodoende overkomen de dingen 
ons niet. Het einde der tijden is niet nabij, we 
leven in het einde van deze tijd, van onze tijd, en 
we mogen actief toeleven naar de nieuwe tijd. 
 Zin komt niet de lucht vallen, 
zin ontstaat door te doen.  
Zo is het ook met ons geloof.  
Amen.  
 

Stilte en muziek 
Wij zingen Lied 418: `God, 
schenk ons de kracht dicht bij 
U te blijven, dan zal ons geen 
macht uit elkander drijven` 
 

Dienst van het delen 
De ouderling 
van dienst 
doet mede-
delingen. De 
bloemen gaan 
vandaag als 
groet van de 
gemeente 
naar de 
familie 
Hoogsteen.  
 
1e collecte: Eigen gemeentewerk 
2e collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Dienst van de gebeden  
Als inleiding op de gebeden zingen wij Lied 745: 
1: `Uit de schemer van de tijden doemt een 
oergestalte op, met legenden, staf en mijter, 
beeld van het erbarmen Gods` 
 
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. 
Hierna zingen wij Lied 745: 2 en 4, waarna wij 
gezamenlijk het Onze Vader bidden. 
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Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij: Lied 416: `Ga met God 
en Hij zal met je zijn` 
 

 
 
 
 

 
Wij ontvangen de zegen en beantwoorden die  
met een gezamenlijk gezongen Amen. 
 
Hierna zingen wij Lied 425: `Vervuld van uw 
zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord, in Christus 
verbonden, tezamen gezonden op weg in een 
wereld die wacht op uw woord` 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. B. Bloemink, Beetgum                                                                    
Organist:  Albert Minnema 
Ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diakenen:  Jannie Lindeman, Nieske Span 

Koster:   Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
 
CBB. 
 


