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                           PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                  Wirdum e.o. 12 aug. 2018 

                                               
Dienst van de voorbereiding 
Onder het klokgelui en een bewolkte hemel 
komen we ook deze zondagmorgen weer naar 

de kerk. 
We worden allen welkom geheten 
door ouderling van dienst 
Elizabeth Mozes.   
Het 1e lied waar we deze dienst 
mee beginnen is lied 280: 1,4,5 
en 6: 
“De vreugde 
voert ons 
naar dit huis 

Waar’t  woord aan ons 
geschied” 
 
Na bemoediging en groet 
volgt een stil gebed. 
Hierna bidt de voorganger 
het drempelgebed waarna  
we als psalm van de 
zondag zingen lied 92: 1 
en 2:   

“Waarlijk, dit is 
rechtvaardig dat men de 
Here prijst, 
Dat men Hem eer 
bewijst, zijn naam is 
eerbiedwaardig” 
 
 Er volgt nu een inleiding 
op het thema van deze 
dienst: “Kies dan het 

leven en niet de dood”   
Mozes en Israël staan aan de grens van het 
beloofde land. Mozes neemt afscheid en geeft 
de mensen als boodschap mee: 
“Jullie moeten verantwoordelijk leven, zelf 
nadenken, en zelf keuzes maken” 
Het gebed om ontferming besluiten we met het 
zingen van het Kyrië eleison. 

We zingen als loflied lied 305: 1-3 
“Alle eer en alle glorie 
Geldt de luisterrijke naam “ 
 

Dienst van de schriften 
Na het gebed bij de 
opening van de 
schriften volgt de 1e 
schriftlezing. 
Dit is uit Deut. 30: 
11-20 
De geboden die 
werden gegeven zijn niet te zwaar en liggen niet 
buiten uw bereik.   

Deze lezing beantwoorden we 
met het zingen van lied 316: 1-
4 
“Het woord dat u ten leven riep 
Is niet te hoog, is niet te diep” 
 
De 2e lezing is uit Lucas 10: 25 
t/m 37. Jezus vertelde aan een 
wetgeleerde het verhaal van 
de barmhartige Samaritaan. 

We zingen lied 320: 1-5: 
“Wie oren om te horen heeft 
Hore naar de wet die God hem geeft” 
 

Preek 
Het volk Israël heeft  40 jaar door de woestijn 
gezworven. Van de mensen die uit Egypte zijn 
vertrokken is niemand meer over. Er is een heel 
nieuwe generatie die het beloofde land mogen 
binnengaan. Ook Mozes mag niet het land 
ingaan. Als ze in de buurt van het land komen 
wat God hen had beloofd, neemt Mozes afscheid 
van het volk. 
Hij geeft hen de volgende boodschap mee: Leef 
verantwoordelijk, denk zelf na , maak keuzes. Ze 
hebben de keuze tussen de weg van het leven 
en de weg die leidt naar de dood. Als je de weg 
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van het leven gaat, heb je God lief met je hele 
hart en je naaste als je zelf.   

In het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan laat 
Jezus daar iets van zien. Als in 
de buurt van Jericho een 
beroofde en gewonde man aan 
de kant van de weg ligt, lopen 
de leviet en de priester aan 
hem voorbij. Bang als ze zijn 
dat hen het zelfde zal 
overkomen. 
Maar de Samaritaan( een 

vijand van de joden), loopt niet door. Hij helpt 
de man, verzorgd zijn wonden en brengt hem 
naar een plek waar hij verder kan worden 
verzorgt. 
Dit is echte 
naastenliefde. Zo 
stellen we ons hart 
open voor wie op 
ons pad komen. 
Amen.  
 
Na de preek is er 
tijd voor stilte en 
luisteren we naar 
muziek en zingen 
lied 791 : 1-6 in wisselzang: 
“Liefde, eenmaal uitgesproken 
Als Uw woord van het begin, 
Liefde, wil ons overkomen 
Als geheim en zegening.” 
 

Dienst van het delen 
 
 
De bloemen gaan deze 
zondag als groet van onze 
gemeente naar Henk van 
Huizen, Wirdum 
 
 
 

De 1e collecte is voor kerk 
in actie, zomerzending 
De 2e collecte is voor 
kerkelijk werk.  
Gysbert Wassenaar geeft 
een korte toelichting bij de 

eerste collecte. Die is voor 
onderwijs voor gehandicapte 
kinderen in Kameroen.   
 
 
 

Dankgebed, voorbeden, 
stil gebed. 
Na het dankgebed zingen we als slotlied lied 315: 
1 en 3: 
“Heb dank, o God van alle 
leven,   
Die zijt alleen U-zelf 
bekend” 
 
Heenzending en zegen 
We ontvangen de zegen 
van de Heer en 
beantwoorden dit met een 

drie 
keer 
gezon-

gen amen.   
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