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           Wirdum Fr e.o.  
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Welkom 
Ouderling van 
Dienst Elizabeth 
Mozes 
verwelkomt een 
ieder, ook hen die 
via de CD met ons 
zijn verbonden. 
Als opening wordt 
lied 84 gezongen: 
“Hoe lieflijk, hoe 

goed is mijn Heer, het huis waar Gij uw naam 
en eer, hebt laten wonen bij de mensen.   

Hierna volgen stil 
gebed, 
bemoediging, 
groet en het 
gebed om 
ontferming. 
Gezongen wordt 
vervolgens “Alle 

wûnder om ús hinne komt út Gods hân.”  
 

“In relatie”, dat is de titel van 
tentoonstelling van de 
hier in de kerk 
geëxposeerde 11 
beelden. Ze zullen de 
komende 11 weken te 
zien zijn tijdens 
Tsjerkepaad, dat 
gisteren is geopend. 

En dan hadden we ook nog de 11 
stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden, 
die de afgelopen week veel mensen met elkaar in 
verbinding heeft gebracht. Relaties tussen 
mensen onderling en met en God, daar draait het 
om in deze dienst. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bijbelverhalen 
De 1e lezing komt uit Psalm 
16, een lofzang op de Heer. 
Gevolgd door het zingen van 
Psalm 16b: “Behoed mij God. 
Ik vertrouw op U. U wijst mij 
de weg ten leven. Bij U is 
vreugde, blijvende vreugde”  
 
De 2e lezing is het hele hoofdstuk over Filemon. 
 
Preek 
Vandaag het begin van een miniserie van drie 
diensten over de kortste brieven in de Bijbel. 
Filemon is de kortste brief van Paulus. Toch is dit 
briefje rijk aan inhoud. De brief is in 
gevangenschap geschreven, waarschijnlijk in het 
jaar 60 of 52  na Christus.. De brief is gericht aan 
Filemon, zijn waarschijnlijke 
vrouw en mogelijke zoon. En aan 
de gemeente, die bij hen thuis 
samenkomt. Een huisgemeente 
dus, zoals we die tegenwoordig 
ook weer zien. ontstaan. De brief 
begint met de de groet, die we 
kennen uit de brieven van Paulus: “Genade zij u 
en vrede van God, onze Vader, en van de Heer 
Jezus Christus.” Een groet die tot op de dag van 
vandaag vaak in onze kerk wordt uitgesproken. 
Afgelopen dinsdag vierden we met een groepje 
gemeenteleden in de Fikarij de Maaltijd van de 
Heer. Een van de ontroerendste momenten vond 
ik de vredeswens. .... De vrede van Christus zij 
met u ....  iedereen die elkaar de hand gaf .... 
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hartelijkheid die ontroerde. Verbondenheid in 
Christus verbeeld. 
In zijn brief prijst Paulus Filemon voor zijn trouw 
aan Christus en zijn inzet voor de gemeente. 
En dan komt de kern: Paulus vraagt Filemon 
om de bezorger van zijn brief, Onesimus, goed 
te behandelen. Als slaaf was Onesimus bij 
Filemon vandaan gevlucht naar Paulus en door 
hem tot bekering gekomen. Gevluchte slaven 
werden als ze gepakt werden, wreed gestraft. 
Paulus wil hem daarvoor behoeden.”Ik betrek je 
hierin, Filemon en ik zet je niet onder druk”, 
schrijft Paulus, “je moet mij geen gunst 
verlenen omdat ik je onder druk zet, maar 
omdat je het zelf wilt.”.  
Hij vervolgt: “In Christus bestaan geen slaven of 

vrijen meer, Filemon, ook al is 
dat in de samenleving normale 
praktijk. Daarmee is het nog 
niet goed te praten. Als je slaaf 
bent ben je vrij, Filemon, in 
Christus die ons heeft 
vrijgemaakt.” 
Actueel, deze brief. Morgen 

herdenken we de afschaffing van de slavernij 
door Nederland in Suriname en de Nederlandse 
Antillen. Afgeschaft? Het mag ons de ogen er 
niet voor doen sluiten dat er nog altijd mensen 
tot slaaf worden gemaakt van een ander.   
 
Hierna volgen stilte en orgelspel  
 
Bloemen  

De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar Adri 
Vroom in de Theodorus 
Beekhuisstraat te 
Wirdum.   
 
Collecten 
(1) Kerk in Actie – 

werelddiaconaat in Nigeria en (2) onderhoud 
gebouwen. 
 
Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk Us Heit. 
 

Ons slotlied is 231 Sjongend op Wei: “De fûgels 
yn ‘e loften”. 

 
 
 
 
 
 

 
Aan het slot van de 
dienst krijgen we Gods 
zegen mee.  
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