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                PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                      Wirdum e.o. 3 juni 2018 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
We komen bij elkaar op deze zondagmorgen 
om met elkaar de dienst te beleven. 
We konden onze gaven weer in de mand voor 
in de kerk deponeren voor de voedselbank. 

Deze keer was het 
douchefris, shampoo 
of tandpasta.   
Er was al een 
opmerking dat we wel 
allemaal zin leken te 
hebben in de heerlijke 
douche. 

We worden na binnenkomst van de kerkenraad 
welkom geheten door ouderling van dienst 
Linda Jongbloed.   
Als openingslied zingen we lied 8a : 1,2,3 en 6 
“Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw naam in 
de geschiedenis”  

Na stil gebed volgt er een gezongen 
bemoediging en 
drempelgebed en wel 
lied 291d.   
Dit doen we in 
wisselzang met de 
predikant. 
“Onze hulp in de naam 
van de Heer, 
Die hemel en aarde 
gemaakt heeft. 
Hoor ons aan, eeuwige 

God, 

Hoor naar ons bidden” 
Na het gebed om ontferming zingen we als 
glorialied, lied 146c: 1,3,6 en 7 
“Alles wat adem heeft love de Here, 
Zinge de lof van Israëls God”   
 
Dienst van de schriften 
Bij de opening van het Woord zingen we in 
wisselzang met de predikant : “Iepenje my foar 
Jo goedens, en reitsje my oan. 
Iepenje myn eagen foar Jo goedens, en reitsje 
my oan 
Iepenje myn ferstân foar Jo goedens, en reitsje 
my oan 
Iepenje hert en siel foar Jo goedens, en reitsje 
my oan” 
De 1e lezing is uit 
Deuteronomium 26: 1-11 uit de 
Bijbel in gewone taal. 
De Israëlieten gaan straks het 
land binnen dat God hun als 
grondgebied gaat geven. 
 
Bij de piano zingen we het volgende lied: lied 
757: 1,2 en 4 
“I looked over Jordan, and what did I see, 
Coming for to carry me home. 
A band of angels coming after me, 
Coming for to carry me home, 
O, swing low, sweet chariot, 
Coming for to carry me home. 
Swing low, sweet chariot, 
Coming for to carry me home”   
 
De 2e lezing is uit het 
evangelie van Marcus2: 
23-3:6 
Op de sabbat liep Jezus 
met zijn leerlingen door 
een korenveld en zij 
plukten aren. Dit was iets wat van de Farizeeërs 
niet mocht op de sabbat. 
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Ook geneest Jezus een man met een lamme 
hand in de synagoge. Dit was ook niet naar de 
zin van de Farizeeërs. 
 
We zingen ook nu bij de piano het Taizélied 
Bless the Lord. 
“Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs Zijn heil’ge 
naam 
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.” 
 
Preek 
Tijdens de preek zien we op de beamer het 
schilderij : “korenveld bij zonsondergang “ van 
Vincent van Gogh. 
Op dit schilderij zien we mensen wat staat voor 

ontmoetingen.  
Een korenveld 
dat je doet  
denken aan 
vakantie, vrijheid. 
De zon staat aan 
de hemel en 
geeft warmte 
En er zijn 
fabrieken. Die 
staan voor werk 

en verplichtingen. 
Vakantie betekent leeg worden, nutteloos, niets 
te hoeven. Even afstand nemen van de 
dagelijkse beslommeringen. Dan is er plaats 
voor God en kunnen we ons voor Hem openen 
en Zijn goedheid ontvangen. Je kunt je geloof 
naar binnen zingen.  
Net zoals sabbat betekent: ophouden met 
werken, je rust nemen. 
Maar geboden moeten zowel God als de 
mensen dienen. Wie regels boven mensen 
stelt, verliest barmhartigheid. 
Regels zijn op zichzelf niet heilig. 
De discipelen liepen door het veld en plukten 
aren. De farizeeërs spraken Jezus daar op aan, 
maar Hij verwees hen naar David die van de 
toonbroden at toen hij honger had. 
Jezus geneest de man met de lamme hand op 
de sabbat in de synagoge en ook daar wordt hij 
terechtgewezen. Hij vraagt wat beter is om op 
de sabbat te doen: goed of kwaad, een leven 
redden of het vernietigen. 
Hij is barmhartig en stelt de mens centraal, en 
niet de regel. 

De sabbat is er voor de mens, en niet de mens 
voor de sabbat. 
 
Na de preek is er tijd voor stilte en luisteren we 
naar muziek. 
 

Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
deze zondag naar 
Remkus en Janke 
Algra uit Goutum.   

 
De 1e collecte is 
voor de zending 
De 2e collecte is 
voor kerkelijk werk. 
 
Terwijl de collecte 
zakken rondgaan is 
er een mededeling 
op de beamer. 
Er is een vacature voor diaken, maar het probleem 
met collecteren kan wel opgelost worden.  
Het kan digitaal. We zagen op het scherm de 
collectezakken heen en weer schuiven bij de 
poppetjes die er opstonden. Het zal dan wel niet veel 
opbrengen. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed. 
De gebeden worden besloten met het zingen 
van:  
“God fan fier en hein, ús Heit, 
Dat wij hilligje Jo namme, 
Ûnder ús sa faak ûntwijd, 
Troch Jo eigen bêrn beskamme.” 
 
Als slotlied zingen we lied 978: 1,2 en 4 
“Aan U behoort, o Heer der heren, 
De aarde met haar wel en wee.” 
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Heenzending en zegen 
We worden 
heengezonden 
met de Zegen 
van de Heer. 
We 
beantwoorden 
dit met het 
gezongen  
Amen van 
Sjongend op 
Wei lied 242. 
 
 
 

We worden uitgenodigd om met elkaar nog 
gezellig  een kopje koffie te drinken. 
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