
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

28 oktober 2018 

1 

  
 
 
 

 

 

                  

                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 28 oktober 2018 

 
Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Elizabeth Mozes heet 

iedereen welkom. Het 
openingslied is psalm 138: 1 
en 2 “U loof ik, Heer, met 
hart en ziel”. 
Ds. Bolt spreekt de groet en 
bemoediging uit en gaat 
daarna voor in het 
drempelgebed. 
Van psalm 138 zingen we de 

verzen 3 en 4. 
Met het kyrie-gebed wordt 
om ontferming voor ons en 
de gehele wereld gevraagd. 
Dit gebed wordt gevolgd 
door het glorialied, lied 304: 
1,2,3 “Sjong van de Heit, 
Hy dy’t yn ’t grut begjinnen”.   
 
 

Dienst van de schriften 
Gebed voor de opening van het Woord. 
De lezing is Deuteronomium 5: 6-15 over het 
eerste deel van de tien geboden. 
Wij zingen over deze tien geboden lied 310, alle 
coupletten “Eén is de Heer, de God der goden”. 

 
Preek 
Eén dag vrij! Dat is het 
thema van deze dienst. In 
de jaren ’50 was het 
gewoon om op 
zaterdag(morgen) nog 
naar werk of school te gaan. Naast de zondag 
waren 2e paasdag, koninginnedag enz. dan nog 
vrije dagen. Op zondag was het kerk, 
thuisblijven, wandelen, lezen. We kennen de 
verhalen van mensen die vanwege de 
zondagsheiliging afscheid namen van de kerk. 
Verveling, dat woord duikt dan op. 

Nu is de zondag met 
bijvoorbeeld de openstelling 
van winkels een dag als de 
andere geworden. Is dat wel 
fijner? De autoloze zondagen 
vanwege de oliecrisis indertijd 
bleken toch een bijzonder 
karakter te krijgen. 

“Gedwongen” samenzijn met elkaar. 
Het volk Israël kreeg een leefregel die heil en 
welzijn voor mens en dier is.  
Niet een dag dat niets mag, de sabbat is er voor 
de mens, niet de mens voor de sabbat volgens 
Jezus. In Exodus, waar de tien geboden staan 
zoals we die het beste kennen, wordt bij de 
rustdag teruggegrepen naar het 
scheppingsverhaal. In Deuteronomium wordt 
verwezen naar het slaaf zijn in 
Egypte. Eén dag verlost te zijn van 
de dagelijkse sleur. Om op adem 
te komen, daar is een etmaal voor 
nodig. Niet alleen voor onszelf, 
maar voor de gehele wereld. 
Amen.   
 
Na korte stilte en orgelmuziek zingen we lied 
313: 1 en 5 “Een rijke schat van wijsheid”. 
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Dienst van gaven en gebeden 
De ouderling van dienst doet enkele 

mededelingen.  
De bloemen gaan naar 
fam. Boonstra in 
Wytgaard.   
 
Minne en Afke Hoekstra 
hebben net gehoord dat 
zij pake en beppe zijn 
geworden van een 
kleinzoon: Sven Lieuwe. 

 
De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie 
(Hervormingsdag, de kerk als goede buur) en 
voor onderhoud gebouwen. 
 
Herdenking 

Na de collectegang wordt de gemeente 
verzocht op te staan i.v.m. overlijden van 
Sjoerd Boonstra.   
De ouderling van dienst leest de rouwkaart voor 
en het gedicht “De mensen van voorbij” van 
Hanna Lam (in het Fries).  

We 

zingen uit de zangbundel van Joh. de 
Heer drie coupletten van het lied 
“Nader, mijn God, bij U”. Intussen 
brengt een diaken het kaarslicht ter 
nagedachtenis in de kapel.   
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 
het samen uitgesproken Onze Vader. 

Het slotlied is lied 305, alle verzen “Alle eare, 
alle gloarje”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Heenzending 
en zegen 
De heenzending  

 
en zegen wordt 
beantwoord door de 
gemeente met een 
driemaal gezongen 
Amen.  

 

Na de dienst kregen 
beppe en pake vele  
felicitaties met  hun 
kleinkind Sven Lieuwe 
en ging bij hen de vlag 
uit! 
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