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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 28 juli 2019 
 
Welkom 

Na orgelspel voor 
de dienst worden 
we welkom 
geheten door 
Elizabeth Mozes, 
ouderling van 
dienst..   
 

Dienst van de voorbereiding 
Onze 
intochtspsalm is 
psalm 138: 1,2 “U 
loof ik, Heer, met 
hart en ziel”.   
Na votum, groet 
en drempelgebed 
zingen wij lied 30: 
1,2,3,4 uit 
Zingenderwijs op 
de melodie van 
psalm 134 “Dit 
huis waar op de 
eerste dag”. 
Vanmorgen gaat 

het over het gebed, het gebed van Abraham en 
het gebed van Jezus.   

Pastor Anneke 
Adema gaat ons 
voor in het 
kyriegebed. Na dit 
gebed wordt 
gezongen lied 464 
(oude liedboek): 
1,2 “Loovje God 
de Hear, jim 
folken”.  

Hoewel er geen kinderen in de kerk aanwezig 
zijn wordt ons een kort verhaal voor hen niet 
onthouden. Een verhaaltje over de hoop, die we 
nooit moeten verliezen. 

 

Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van de 
Bijbel. 
Lezing OT: Genesis 18: 20-33 
over Abrahams voorbede voor 
Sodom.   
Zingen lied 33: 4,5 “Wat ook de 
volkeren beramen”. 
Lezing NT (uit Fryske Bibel) 
Lucas 11: 1-13 over het gebed. 
Zingen lied 995: 1,2 “O Heit, 
nim Jo it lot jo nei”. 
 

Preek 
Je hoort wel eens: aan het einde van de dag leg 
ik alles voor God neer en dan kan ik rustig 
slapen. Maar in de nacht kan het juist zo malen in 
je hoofd. Maakt het wat uit als we bidden? Voor 
onze kinderen, voor zieken, voor gerechtigheid? 
Wordt een oprecht gebed altijd verhoord? 

Waarom-vragen.  
Antwoorden veranderen 
niets aan de situatie. 
Hoe moeten we bidden? 
De discipelen vragen dit 
ook aan Jezus. Jezus 
geeft hen het Onze 
Vader, vooral een joods 
gebed, vertrouwen in de 

toekomst. Het woordje ik of mij komt er niet in 
voor, wel ons.  
Gods zaak staat centraal, en daar hoort bij dat wij 
om anderen denken. Bidden vanuit vertrouwen 
moet je leren. Bidden is hoop. Zo bad ook 
Abraham, dat de onrechtvaardigen gespaard 
zouden blijven ter wille van de rechtvaardigen. 
Hoop is iets dat zinvol is, ongeacht het resultaat. 
Sodom wordt verwoest ondanks Abrahams 
smeekbede. Gods wil is om ons een zinvol 
bestaan te geven. Soms krijgen we niets waarom 
we vragen, maar alles wat we nodig hebben. 
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Onze hoop is gevestigd op God en overstijgt 
alles. Amen. 
 

Stilte  
 
Orgelspel 
We horen het Onze Vader, 
melodie lied 370. 
 
 

Dienst van gebeden en gaven 

Zingen lied 756: 1,2,4,5,6 “Laat komen, Heer, 
uw rijk”.  
Mededelingen door de ouderling van dienst: 

De bloemen 
gaan vandaag 
naar familie 
W. Brouwer,  
1e collecte: 
diaconie  
2e collecte: 
onderhoud 
gebouwen 
 
 

Slotlied 
Slotlied is lied 315: 1,3 “Wy tankje Jo, o God en 
Heare”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zending en zegen 

Wij beantwoorden de zegen met een driemaal 
gezongen Amen. 
 

Medewerkers 
Voorganger: mw. pastor Anneke Adema, Joure 
Organist:  Mars van ‘t Veer   
Ouderling: Elizabeth Mozes  
Diakenen: Nieske Span, Wiebren Jongbloed          

Koster:  Folkert Jongbloed    
Beamer:  Dick Wijbenga   
Bloemen:  Bep Minnema 
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