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Wirdum Fr e.o. 
 Zondag 5 augustus 2018 

          
In de hal van de kerk staat weer een mand voor 
inzameling voor de Voedselbank. 
 

Dienst van voorbereiding 
Ouderling Linda 
Jongbloed heet 
iedereen van harte 
welkom. Als 
openingslied zingen 
we psalm 139: 1, 2 
“Heer, die mij ziet 
zoals ik ben”. 

Na votum en 
groet volgt het 
drempelgebed. 
Van dezelfde 
psalm wordt het 
laatste vers 
gezongen.   
Ds. Kemperman 
gaat voor in het 

gebed van 
verootmoediging 
en ontferming. Het 
loflied is lied 885: 
1, 2 “Groot is uw 
trouw, o Heer”.   
 
 
 

Dienst van de schriften 
Gebed bij opening van de schriften. 
De lezing is een korte brief van Paulus: Filemon 
1-14. Na het zingen van lied 315: 1, 2 “Heb 
dank, o God van alle leven” volgt de lezing van 
Filemon 15-25.  
Wij zingen lied 313: 1 
“Een rijke schat van 
wijsheid”. 
 

Verkondiging 
De brief van Paulus aan Filemon is van 
halverwege de eerste eeuw. Paulus zit gevangen 
in Efeze, niet ver van de woonplaats Kolosse van 
Filemon. Toen was een huisgemeente heel 
gebruikelijk. Pas later werden kerken gebouwd; 
nu lijken huisgemeenten weer de toekomst?   
Onesimus is als slaaf weggelopen van Filemon. 
Hij had daarna een baantje in de gevangenis, 
waar de gevangen genomen Paulus hem leert 
kennen. Paulus noemt Onesimus zelfs als een 
kind van hem. Voorzichtig benadert Paulus in de 
brief Filemon met een verzoek, namelijk om 
Onesimus (betekent: nuttig) weer op te nemen. 
Zoals Paulus dit doet, kan Filemon niet anders 
dan aan zijn verzoek te 
voldoen. Zo kan 
Onesimus, de 
weggelopen slaaf, 
teruggenomen worden 
als een geliefde 
broeder. Paulus staat 
volledig voor hem in, 
ook financieel. Paulus hoopt ook zelf nog naar 
Kolosse af te reizen, maar dat is er niet van 
gekomen.  
Deze brief van Paulus laat zien hoe we met 
elkaar kunnen leven, ook nu. Amen. 
 
Na stilte en orgelspel zingen we lied 838: 1, 2, 3, 
4 “O grote God die liefde zijt”. 
 

Dienst van het 
delen  
Mededelingen 
door de ouderling 
van dienst. 
De bloemen (drie 
boeketten 
zonnebloemen) 
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gaan naar fam. Broersma, fam. Vink en Janke 
Abma. 
De opbrengst van de collectes zijn bestemd 
voor de diaconie en het kerkelijk werk. 
 

Dienst van gebeden  
Dankgebed, voorbeden en stil gebed worden 
besloten met het samen uitgesproken Onze 
Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied zingen wij lied 675: 1, 2 “Geest van 
hierboven”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hierna worden we heengezonden met de zegen 
van de Heer, beantwoord door een driemaal 
gezongen.  Amen. 
 
Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk. 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Hans Kemperman, Leeuwarden 
Organist:  Klaske Deinum 
Ouderling: Linda Jongbloed 
Diakenen: Tsjitske Cnossen, Nieske Span  
Koster:   Johannes Koornstra 
Beamer:  Gerrit de Vries   
Bloemen: Gina Turkstra 
Type: SIW  /  foto: MH 


