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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 30 september 2018  
 
Klokgelui nodigt velen uit om hun gang naar de 
kerk te maken. Het is fijn om samen te zijn en 
elkaar te ontmoeten. Binnen klinken warme 
orgelklanken. 
 

Welkom en mededelingen 
Ouderling van 
dienst, 
Elizabeth 
Mozes, heet 
gemeente-
leden en gasten 
van harte 
welkom. Ook 
iedereen die de 
dienst later op 

cd hoort en hierdoor met ons vanochtend 
verbonden is.   
 

Dienst van de voorbereiding  
Wy sjonge steande ús iepeningsliet, Liet 121: 1: 
` Ik sjoch de bergen oan en rop troch wyldernis 
en wâld: wêr fyn ik help en hâld?`  

 
Wy bidde ús stil 
gebed 
 
Nei 
bemoediging 
en drompelbea 
sjonge wy  Liet 
121: 3, ek 
steande: `De 

Hear bringt al dyn 
heil ta stân, oerdei en 
yn ‘e nacht hâldt Hy 
oer dy de wacht` 
 
Wij bidden het gebed 
om ontferming: 
Kyrie Eleison, tekst  

 
Gonny Luypers, in: Eva`s lied-liederen door 
vrouwen, no 14 
 
Gezongen gloria: Lied 985: 1,2 en 3: `Heilig, 
heilig, heilig, hemelhoog verheven boven ons 
mensen: de naam van God de Heer!` 
 

Dienst van de Schriften 
Het is vandaag de tweede zondag van de herfst. 
Buiten zien we de veranderende natuur en 
daarbij de schoonheid die de herfst ons brengt. 
Rainer Maria Rilke zei het zo typerend in zijn 
gedicht `Herfst`: 
De blad ’ren vallen,  
vallen als van ver  
als sterven in de hemel verre gaarden;  
ze vallen met ontkennende gebaren.  
En in de nachten valt de zware aarde  
de eenzaamheid in, weg van elke ster.  
Wij allen vallen. Deze hand hier valt.  
En welke je ook ziet: het is in alle.  
En toch één is er die dit vallen 
oneindig zacht in handen  houdt.  
 
Wij bidden het gebed van de zondag en zijn 
vanochtend verbonden met `Jeugd!`. Zij hebben 
hun eerste bijeenkomst in de Fikarij. 
 
Lêzing út it de Brieven: Jakobus 4: 1-17 út de 
Nije Fryske Bibeloersetting.   
 
Als tussenzang zingen wij Lied 
601: `Licht dat ons aanstoot in 
de morgen, voortijdig licht 
waarin wij staan` 
 
Lezing uit het Evangelie: Marcus 9: 38-50 
 
Hierna zingen wij lied 1009: `O lieve Heer, geef 
vrede aan allen hier beneden die uitzien naar uw 
feest` 
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Preek 

It leksum wurdt ús wol lêzen hjoed! - Is ‘t net 
sa?  Snijdende vuurrode Geestgedreven taal 
komt vandaag via Jezus en Jacobus uit de 
Schrift naar ons toe. Het gaat er wel heel 
hardhandig aan toe met beelden van je handen 
en voeten afhakken, je ogen uitrukken, je 
lichaam verminken... Dat het beter is dat te 
doen, als je een van de geringen die in Jezus 
gelooft van de goede weg afbrengt, dan 
ongeschonden belanden op een plek waar je 
zéker niet wilt zijn.  Het is hier níet 
angstaanjagend bedoeld, maar op deze manier 
wordt wél pijnlijk op scherp gezet waar het op 
aankomt in de navolging van Christus. En dat 
we niet na willen denken over hoe we eigenlijk 
leven, niet meer willen onderscheiden tussen 
wat goed is en kwaad. Zó kan het niet 
verwondend maar helend zijn als je deze harde 
schokkende taal als profetische 
overdrijvingskunst hoort. Wat Jacobus hier 
schrijft is de eenvoud van de kern, waar het om 
gaat. Spreek geen kwaad van elkaar mensen, 
haal elkaar niet naar beneden. Stel je zelf niet 
boven een ander. Ga ook niet rechter spelen 
over een ander. Dan speel je zelf voor God en 
zijn gebod. Er is maar Eén die de wet van de 
Liefde gegeven heeft en tegelijk Rechter is. Ken 
dus je plek. Ken de plek van een ander, niet 
onder of boven jou. Stel je onder de wet van de 

Liefde van God, van 
het koninkrijk, als 
leerling van Christus, 
niet als betweter. Dan 
ineens een heel ander 
stukje: Luister eens, 
zegt Jakobus, jullie 
kunnen wel allemaal 
mooie plannen maken 

en zeggen : daar gaan we naar toe en we gaan 
het maken sowieso, koste wat kost...... O ja? 
Tegen elke prijs? Zou dat wel het goede zijn 
wat je van plan bent te doen? Leef toch als 
mensenkind van de eeuwige God, en leef van 
zijn liefde. Daar is eeuwige winst in gelegen in 
die overgave, niet in winst maken, prima als je 
dat op een goede manier doet, maar weet dat 
het altijd eindig is. Waar Gods Woord geleefd 
wordt onder de mensen, daar zal een Weg zijn. 
Dan zal er hemels Licht zijn dat ons aanstoot in 

de morgen. Zijn we niet allemaal leerlingen, 
onder het Woord? En laat het zo mogen zijn dat 
het niet alleen bij woorden blijft, maar dat de 
woorden ook iets uitwerken in je. Dat ze je 
omvormen tot liefde en vrede. En de leerlingen 
van Jezus leren hier ook dat ook anderen buiten 
de kring van de leerlingen om liefde en vrede 
kunnen brengen in Jezus’ naam. ‘Wie niet tegen 
ons is, is voor ons’ zegt Jezus daarover. Zoals de 
theoloog Dorothee Solle zei: `Er is ook een kerk 
buiten de kerk`. Als iemand één van Jezus’ 
leerlingen een beker water aanreikt, dan is dat 
een veelbetekenend gebaar, beeld van het 
koninkrijk van God. Het Woord roept je op om 
leerling te zijn, je te bezinnen en wijst je de weg 
van A naar Beter. Sterker nog, naar het beste, 
het koninkrijk. Amen  

 

 
Stilte en orgelspel 
 
Dienst van de gebeden en gaven 
Er worden mededelingen 
gedaan door de ouderling 
van dienst. De bloemen 
gaan vandaag als groet van 

de gemeente 
naar Jannie 
Lindeman en 
Simon Turkstra.   

 
Overlijden gemeentelid  
De afgelopen week is 
mevrouw Neeltje 

Jitsche Hibma-De Vries 
overleden. Staande wordt 
zij in stilte herdacht. De 
voorganger leest het 
gedicht van Hanna Lam: 
`De mensen van voorbij`. 
Tijdens het zingen van 
psalm 90: 1 steekt diaken 
Nieske Span een lichtje aan en brengt dit naar de 
kapel. Daar is de naam van mevrouw Hibma 
bijgeschreven op het herdenkingsplateau 
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Collecte: 1e: diaconie; 2e: onderhoud gebouwen 
 
Wij bidden onze dankgebeden en 
voorbeden,uitlopend op het zingen van Lied 
569 uit de liedbundel van Johannes de Heer: 
`Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, 
wees gij mijn gids`  
 
In stilte bidden wij ons persoonlijk gebed en wij 
besluiten met het gezamenlijk bidden van het 
`Onze Vader` 
 
Als slotlied zingen wij Lied 838: 1, 3 en 4: `O 
grutte God, de leafde sels, o Heit op wa`t wy 
bouwe` 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zending en zegen:  
 
Wij gaan naar huis met 
de zegen van de Heer 
en beantwoorden de 
zegenbede met een 3 x  
gezongen Amen. 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:   Albert Minnema 
Ouderling:  Elizabeth Mozes 
Diakenen:  Nieske Span en Tjitske Cnossen 

Koster:   Johannes Koornstra 
Beamer:   Dick Wijbenga 
Bloemen:   Bep Minnema 
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