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                   PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 19 augustus 2018 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Ouderling van dienst 
Corry Brouwer heet ieder 
welkom en kondigt 
openingslied 212 aan:  
“Laten wij zingend deze 
dag beginnen. Geven wij 
stem aan onze diepe 
vreugde omdat wij 
dankbaar ons in God 
verheugen.  

Zing Halleluja”.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na votum, groet, stilte 
en gebed tot inkeer 
bidden we met David 
zingend om Gods 
nabijheid lied 31:  
Op U vertrouw ik, Heer 
der heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug 
toekeren. 
Betoon mij uw 

nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 

Bijbelverhalen 
De eerste lezing komt uit Maleachi 3: 13-20. In 
dat Bijbelgedeelte klinkt het verwijt dat men 

twijfelt aan het verbond dat God heeft gesloten 
met de priesters en het volk. En dat men er 
ontrouw aan is geweest. Dan zegt Maleachi uit 
naam van de Heer, dat de namen van de 
mensen opgetekend werden die ontzag voor de 
Heer hadden. Op de dag die Hij voorbereid zal 
Hij hen sparen. Dan zal men het verschil weer 
zien tussen rechtvaardigen en wettelozen. 
Tussen mensen die God gehoorzamen en wie 
dat niet doen.   
 
De 2e lezing komt uit Matteüs 
20: 1-16. Deze tekst gaat over 
een landheer, die bij het 
ochtendgloren mensen werk gaf 
tegen een afgesproken dagloon. 
Later op de dag trof hij groepjes 
aan die door niemand waren aangenomen. Ook 
zij konden bij hem aan het werk. Aan het eind 
van de dag betaalde de landheer iedereen 
dezelfde vergoeding. Dit was tegen het zere 
been van de ploeg, die bij het ochtendgloren was 
aangenomen. De landheer zei echter dat hij aan 
de laatsten hetzelfde wilde betalen als aan de 
eersten. 
Hierna zingen we een aantal verzen van lied 991: 
“De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat 
voorop, zij moeten zich niet haasten, die leven 
van de hoop.” 
 
Preek 
Het is niet eerlijk. Hoe vaak hoor je dat niet om je 
heen. Van pubers, die vinden dat 
hun leraar te laat een schriftelijke 
overhoring heeft aangekondigd. Van 
mensen die een ander zonder enige 
schaamte zien voordringen in een 
winkel en ermee wegkomen. Het is 
niet eerlijk, die gedachte bekruipt je 
ook bij het verhaal van de werkers in de 
wijngaard. Die het laatst aan de slag gaan 
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ontvangen hetzelfde loon als zij die vanaf ’s 
morgens vroeg in het spier zijn. Als je het 
verhaal bekijkt door de ogen van de landheer 
wordt het perspectief anders. Hij betaalt de 
werkers van het eerste uur het bedrag dat is 
afgesproken en komt daarmee zijn belofte na. 
Het is een goede en rechtvaardige beloning. 
Als hij anderen hetzelfde wil geven, is dat zijn 
goed recht, het is toch zijn geld. Hij doet de 

anderen daarmee niet tekort. 
Onze opvattingen over eerlijk 
stroken niet altijd met Gods 
rechtvaardigheid. Als vandaag 
twee mensen stoppen met 
werken en de een ontvangt een 
veel hoger pensioen dan de 
ander, is die eerlijkheid dan 
rechtvaardig? En wat te doen 

met mensen die een uitkering ontvangen waar 
ze niet of amper van rond kunnen komen? Van 
ons wordt verwacht dat we een rechtvaardige 
bijdrage leveren aan het Koninkrijk van God, 
waar voor iedereen een plaats is, ook voor hen 
die achter in de rij staan en niets hebben. 
 
Na orgelspel volg lied 970: “Vlammen zijn er 
vele, één is het licht.” 
 
Bloemen  

2 boeketten deze week - er 
gaan bloemen als groet van 
onze gemeente naar 
mevrouw T. Jongbloed-
Spoelstra in Wirdum. En 
naar onze gastpredikant ds. 
Hulzenbos.   
 
Collecten 
Gecollecteerd wordt voor 
(1) diaconie (2) en 
kerkelijk werk. 
 
 

Herdenking  

De gemeente wordt verzocht te gaan staan. Er 
wordt een rouwbrief voorgelezen van ons 
gemeentelid Hendrik Titus Bergstra.  
 

Wij gedenken  
hem in stilte; de  
diaken brengt  
een lichtje naar  
de gedenkplek  
in de kapel. Na het lezen van het gedicht: “De 
mensen van voorbij” van Hanna Lam zingen we 
lied 90:1,8 “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult 
wezen”.  
 
Gebeden, slotlied en zegen 
De predikant gaat voor in onze dank- en 
voorbeden die worden afgesloten met het 
gezamenlijk Onze Vader. 
 
De slotzang is lied 969: 1,2: “Soms groet een 
licht van vreugde de christen als hij zingt: de 
Heer is ’t die met vleugels van liefde hem 
omringt.” 
 

Aan het slot van de 
dienst krijgen we Gods zegen mee.   
A           
 
Medewerkers 
 Voorganger:  ds. Mirjam Hulzenbos   
 Organist:       Klaske Deinum                    
 Ouderling:          Corry Brouwer  
 Diakenen:           Nieske Span, Jannie Lindeman 

 Bloemen: Bep Minnema 
 Koster:        Hendrik Hiemstra 
 Beamer: Bert van Wieren 
 Typ: AD  Foto: ROB 

  


