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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o. 

Zondag 11 augustus 2019 

 
De zomerstorm is gaan liggen en vanochtend 
schijnt de zon. In de hal van de kerk worden 
gemeenteleden en gasten vriendelijk 
ontvangen.  
 

Welkom en mededelingen  
De ouderling van 
dienst, Linda 
Jongbloed, heet 
iedereen van harte 
welkom. Ook 
gemeenteleden die de 
dienst via de 

kerktelefoon volgen en op deze manier 
vanochtend met ons verbonden zijn. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Wy sjonge it iepeningsliet, Lied 276: 1, 2 en 3: 
`Samar in dak boppe wat hollen, doar dy`t de 
stilte iependocht` 

Uit de drukte en hectiek van ons bestaan 
mogen wij thuiskomen bij God: 

 

Groet en 
bemoediging  
Wij zijn een moment 
stil voor God 
Daarna bidden wij het 
drempelgebed 

Wy sjonge Liet 33: 1 en 2: `Rjochtfeardich folk, 
sjong God allinne, bring Him, de Hear, jim jubel 
ta!` 
 
Na het Kyriegebed zingen wij het Glorialied: 
Liet 305: 1, 2 en 3: `Alle eare, alle gloarje jildt ús 
God, de Trije-yn-ien!` 
 

Dienst van de Schriften 
 
Wij bidden het gebed van de zondag 

De eerste lezing is uit Wijsheid 18: 6 – 9: `Dood: 
plaag voor Egypte, maar Israël wordt gered` 

Tuskenliet: wy sjonge in 
liet dat by de skriftlêzing 
past, Liet 362: 1, 2 en 3: 
`Hy dy`t in wurd joech dat 
nei `t libben liedt, der`t wy 
mei troch woestinen reizgje 
kinne` 

Tweede lezing: Lucas 12: 
32 – 40 
 

Wy sjonge Liet 827: 1, 2, 3 en 4: `Minsken, wy 
binne roppen om te libjen! Heech is de himel 
boppe ús ferstân en ûnder ús, toniel fan al ús 
stribjen, de goede grûn, it griene memmelân` 
 

Preek 
In het evangelie van vandaag worden beelden 
met elkaar in verband gebracht. Jezus roept op 
tot aandacht en waakzaamheid: `Want zie, Ik 
schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde` 
Een nieuw Jeruzalem zal komen! Het evangelie 
van Lucas is geschreven in een tijd waarin de 
eerste Christenen beseffen dat de wederkomst 
van Christus langer op zich laat wachten. Ook wij 
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moeten wachten en niet ontmoedigd raken; 
leren leven met een dubbele boodschap. Houd 
dus je lampen brandend en blijf waakzaam. 
Besef dat er indringers kunnen komen die 
willen afpakken wat ons dierbaar is: 
gezondheid, goed en vredig samen leven, werk, 
geestelijke gezondheid. Dan nog moeten we 
alle hoop blijven houden op die toekomst. Niet 
blijven hangen in het verleden want dan kunnen 
we niet meer attent blijven letten op die kleine 
signalen, kleine sporen zoals God die in de 

wereld voor ogen heeft.  
Een wereld van liefde, 
barmhartigheid en recht. 
Dat wij oog blijven houden 
voor onze omgeving en 
opkomen voor mensen die 
zelf niet meer kunnen. Als 

wij tegenslagen te verwerken krijgen mogen we 
weten dat God ons troost en kracht geeft om 
door te gaan. Zelf moeten we ook niet stil 
afwachten maar ons leven in dienst van 
anderen stellen.  
Deel van wat je bezit. Aandacht en liefde voor 
elkaar kan niemand afpakken. Dit zijn tekenen 
dat er wordt gebouwd aan het nieuwe 
Jeruzalem. In het Scheppingsverhaal is de 
tweede dag de enige dag dat er niet staat: `En 
God zag dat het goed was` Het is dus aan ons 
om die hemel en aarde bij elkaar te brengen. 
Wij zijn de handen en voeten van God. Laten 
we daarom elke dag opnieuw kijken hoe we 
verder kunnen bouwen aan Gods koninkrijk op 
aarde. En dan op een dag……. Wie weet, 
morgen al! Amen. 
 

Stilte  
 
Muziek 

Wy sjonge Liet 830: 1 o/m 6: 
`Libje is wachtsje, tiden 
oernachtsje, tinke en dreame 
oft se noch streame, de 
beekjes fan lok` 
  

Dienst van de Gebeden 
en Gaven 
 De bloemen gaan vandaag 
als groet van onze gemeente 
naar dhr. Wiebe Hoekstra.   

Collecte: 1. Werelddiaconaat – Zuid Afrika 
               2. Kerkelijk werk 
 
Tijdens de collecte wordt een beamerpresentatie 
gegeven over het doel van de collecte: `Geef licht 
aan kinderen in gewelddadige wijken in Zuid-
Afrika` 
 

Gebeden 
De gebeden worden besloten door het 
gezamenlijk uitgesproken `Us Heit` 
 
Hjirnei sjonge wy it slotliet: Liet 422: 1, 2 en 3: 
`Lit de wurden, al Jo wurden, reitsje ús yn `t 
moed, dat wy fruchten drage, no en alle dagen 
en dan komt it goed` 

 
 

Wegzending en 
zegen 
 
Wij beantwoorden de 
zegen door een 
driemaal gezongen 
`Amen` 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Mevr. Pastor C. Bos, Kimswerd                                                     
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Linda Jongbloed 
Diakenen:  Tjitske Cnossen 
    Jannie Lindeman 

Koster:   Wiebe Brouwer 
Beamer:   Hendrik Hiemstra 
Bloemen:   Neeltje Hellinga 
Verslag: CBB Foto: ROB 
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