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                 PROTESTANTSE GEMEENTE   

           Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 21 juli 2019 – 09.30 uur   

 

Welkom 
Ouderling van Dienst 
Elizabeth Mozes 
verwelkomt eenieder, 
“ook hen die via de 
kerktelefoon met ons 
zijn verbonden”. We 
zingen openingslied 
280: “De vreugde voert 

ons naar dit huis.”  

Hierna volgen stil 
gebed, bemoediging, 
groet, het gebed om 
ontferming en 2 verzen 
van lied 27: “Mijn licht, 
mijn heil is Hij, mijn 
God en Here.”  
 

“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 lêzing út it Alde Testamint is 1 Samuël 1: 1-
20. Dat ferhaal giet oer in man, neamd Elkana, 
dy’t twa froulju hie, Hanna en Peninna. Hanna 
koe gjin bern krije, Peninna narre har  dêr 
hieltiten mei. Doe’t se  mei elkoar wer ris yn ‘e 
timpel wiene bidde Hanna yntins ta God: as se 
doch in bern krije soe,  waard hy opdroegen oan 
de Heare. Se krige in jonkje, 
Samuël en doe’t dy fan it boarst 
ôf wie, brocht se him nei de 
timpel om dêr te bliuwen.   
De 2e lezing komt uit het Nieuwe 
Testament: Lucas 10: 38 – 42. Jezus is te gast bij 
Marta en haar zuster Maria. De laatste zit aan de 
voeten van Jezus, terwijl Marta helemaal in 
beslag wordt genomen door de zorg voor haar 
gasten. Dit zint Marta niet en ze vraagt Jezus om 
daar iets aan te doen. Deze vindt echter dat 
Maria geen blaam treft en Marta zich veel te druk 
maakt.  
 
Vervolgens wordt Lied 422 gezongen: “Laat de 
woorden die we hoorden, klinken in het hart. Laat 
ze vruchten dragen, alle, alle dagen door uw 
stillen kracht”  
 
Preek   
Een triest verhaal, dat over 
Hanna en Peninna. Hoe 
moet je handelen als je 
voortdurend door een ander 
wordt gekleineerd? Trek je je 
terug en hoop je dat het 
vanzelf overgaat of probeer 
je er iets aan te doen? Hanna deed het laatste; 
ze berustte er niet in en hield op slachtoffer te 
zijn. Ze wendde zich tot God en vroeg Hem om 
haar lot te veranderen. Haar gebed werd 
verhoord. Zij kende God en wist waar ze hulp 
moest zoeken. Hoe moet dat in deze tijd, als veel 
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mensen niet meer weten wie God is? Zoals een 
meisje dat op catechisatie werd gevraagd 
waarom zij gedoopt was. Haar ouders gaven 
aan dat zij dit gedaan hadden omdat het zo 
hoorde. Ze zorgden ook een christelijke 
opvoeding. Inhoudelijk vond echter geen 
geloofsoverdracht plaats. Zodra ze 18 jaar zou 
zijn, mocht ze het zelf weten. Het meisje wist 
het toen wel: als ze 18 jaar zou worden hield ze 
het voor gezien. En dat gebeurde ook. In de 
gelijkenis van Marta en Maria wordt duidelijk 
hoe belangrijk Jezus het vindt dat mensen 
weten wie en hoe God is. Toen Marta klaagde 
dat Maria alleen maar aandacht voor Jezus’ 
verhalen had maar niets deed om het de gasten 
naar de zin te maken, kreeg ze het deksel op 
de neus. Geloven begint met luisteren. Daarna 
komt  het andere.  
 
Hierna volgen stilte en orgelspel. 
 
 Bloemen  

De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar Minne 
en Afke Hoekstra, Lytse 
Buorren te Wirdum.   
 
Collecten 
(1) Zending en 
(2) kerkelijk werk. 
 
 
 
 
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk Onze Vader 
 
Tot slot zingen we lied 90: “De fûgels yn ‘e 
loften”. 

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

Voorganger:  da. Y. Slik, Balk 

Organist:        Klaske Deinum 
Ouderling:  Elizabeth Vogelzang  
Diakenen:  Wiebren Jongbloed,                           

Jannie Lindeman 
Bloemen:  Lies de Jong 
Koster:       Drees Visser 
Beamer:           Gerrit de Vries 
Tekst: AD Foto: ROB 


