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                 PROTESTANTSE GEMEENTE   

           Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 4 augustus 2019 – 09.30 uur 

 

Welkom 
Ouderling van Dienst Linda Jongbloed 

verwelkomt 
eenieder, “ook 
hen die via de 
kerktelefoon 
met ons zijn 
verbonden”. 
We zingen 
openingslied 

216: “Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door.”  

Hierna volgen 
stil gebed, 
bemoediging, 
groet, het 
gebed om 
ontferming en 
de Psalm van 
de Zondag 

(lied) 92: “Waarlijk dit is rechtvaardig.”  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Bijbelverhalen 
In de lezingen worden mensen geroepen: door 
God, door Jezus, door anderen. Dat gebeurt 
ook vandaag: verpleegkundigen, journalisten, 

leraren. Maar geldt dit niet 
voor ons allemaal? Daarover 
gaat het vandaag.  
 
De eerste lezing is uit 
Genesis 3: 1: 8-10. God 
roept: “Adam, waar ben je?”, 
nadat deze zich had verstopt 

na het eten van de verboden vrucht. 

Aansluitend zingen we een aantal verzen van lied 
984: “Gezegend wie de wereld schept”. 
De evangelielezing komt uit Matteüs 4: 17-22, het 
begin van Jezus’ verkondiging. Bij het meer roept 
hij vissers om vissers van mensen te maken; ze 
geven gehoor aan zijn oproep. 
Vervolgens wordt lied 531 gezongen: “Jezus die 
langs het water liep.”  
 
Preek 
God roept de mens al vanaf de schepping: 
Adam, waar ben je? En dat gebeurt tot in deze 
tijd: Mens, waar ben je, waar was je In 
Auschwitz? Waar ben je vandaag, waar sta je als 
mens? Wat doe jij om mijn schepping te 
behouden en te vervolmaken? Maar de mens 
aarzelt, is onverschillig, zoekt zijn eigen belang. 
En zolang de mens geen gehoor geeft aan Gods 
roepstem, zal het niet anders 
worden. Dat zal pas gebeuren 
als de mens God antwoordt: 
Hier ben ik, God. Zoals begin 
dit jaar toen in verschillende 
landen tienduizenden jongeren 
meeliepen in klimaatmarsen. 
Blijkbaar brengt God alleen de 
goede wereld niet tot stand, hij 
wil dat samen met ons doen. Wij betalen 
belasting in ruil waarvoor wij van de overheid 
verwachten dat die de verantwoordelijkheid 
overneemt. Maar dat is niet de goede weg: God 
wil dat wij zelf de verantwoordelijkheid nemen 
voor onze samenleving en zijn schepping. Thuis, 
in ons werk, in de buurt, in de gemeente. Onze 
verantwoordelijkheid strekt zich uit tot iedereen 
op aarde. Oproepen van politici om vooral ons 
nationaal belang veilig te stellen, passen daar 
niet in. 
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Hierna volgen stilte, orgelspel en lied 771: “Ik 
weet van een stad die komen zal, een stad 
hoog op een berg boven het dal.” 
 

Bloemen  
De bloemen gaan als groet van 
onze gemeente naar de familie 
Hoogsteen, Legedyk in 
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 700: “Als de wind die 
waait met vlagen, zo verrassend waait de 
Geest”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen 
mee.  
En dan is het: 

 
 
edewerkers 

Voorganger:  da. P.J. v.d. Briel, Oudeschoot 
Organist:        Mars van ‘t Veer 
Ouderling:  Linda Jongboed  
Diakenen:  Wiebren Jongbloed,                           

Nieske Span 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
Koster:       Wiebe Brouwer 
Beamer:           Steven Feenstra 
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