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                            PROTESTANTSE GEMEENTE  

                                                       Wirdum e.o. 1 sept. 2019                                                    

                                                          
Dienst van voorbereiding 

Op deze eerste 
zondag van 
sept. staan de 
kerkdeuren weer 
wijd open en zijn 
we allen 
welkom.  
Ouderling van 
dienst, Corry 

Brouwer heet ons van harte welkom.  

Als intochtslied zingen we lied 146:1 
“Zing, mijn ziel voor God uw Here, 
Zing die u het leven geeft”  
 

Hierna volgt een stil gebed, bemoediging 
en drempelgebed: 
f: Us help is yn de namme fan de Heare 
a: Dy’t Himel en ierde makke hat 
f: Dy’t trou bliuwt oant yn ivichheid 
a: en net loslit wat Syn hân begûn 
f: Doch ús Hear Jo wegen te witten 
a: en lear ús Jo paden 
f: Want Jo binne de God dy’t ús útrêdt 
a: op Jo wachtsje wy, Amen. 
 
We zingen nu lied 146: 3 
“Heil wien Jakobs God wil bijstaan 
Heil die God ter hulpe riep” 

 

Kyrië en gloria 
Als smeekgebed een paar 
berichten uit het nieuws van deze 
week, die aansluiten bij de 
lezingen van vandaag… 
Hierbij worden foto’s getoond op 

de beamer. 
Het aantal 
daklozen, 
De bosbranden in het 
Amazonegebied, 
Het aantal kinderen dat 
opgroeit in armoede. 
Zo bidden en zingen wij als 
kyriëgebed en als Gloria, 
lied 974 op de melodie van 
‘Dankt, dankt, nu allen God’ 

“Maak ons uw liefde, God, 
Tot opmaat van het leven! 
Wij zijn geroepen om 
Haar zingend door te geven” 
 
Bij de lezingen van vandaag 
Nu volgt er een kleine uitleg 
bij de lezingen van vandaag.   
Over een paar weken is de 
startzondag. De vakanties zijn 
weer voorbij en alles is weer 
begonnen. Zo is er elke 
zondag een vast ritme in de 
diensten, waar we allen 
welkom zijn. 
In het tv-programa 
“familiediner” wordt 
geprobeerd om familieleden, die ruzie hebben, bij 
elkaar te brengen en het bij te leggen. Dat levert 
spanning op. Zo werd Jezus uitgenodigd om te 
komen eten bij een Farizeeër. Dat leverde ook 
spanning op. Ze hielden Hem in de gaten. 
Misschien konden ze hem ergens op 
aanspreken. 
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Hierna zingen we lied 276: 1, 2, 3. Het eerste 
couplet in het fries en de andere twee in het 
Nederlands. 
“ Samar in dak boppe wat hollen, 
Doar dy’t de stilte iependocht 
Muorren van hûd, nûgjende stuollen 
Finsters mei útsicht op it ljocht. 
Hûs mei in siel, it tinkt en fielt 
As wy de doar yngean 
Om rjocht foar God te stean” 
 
 De 1e lezing is uit Deuteronomium 24: 17-22 
Dit wordt in het fries gelezen 
“Do meist it rjocht fan frjemdling of wees net 
ferdraaie. Klean fan in widdo meist net ta 
ûnderpân nimme. Betink dast slaaf west hast yn 
Egypte en dat God dy dêrút ferlost hat.” 
 
We zingen nu lied 990 in wisselzang. 
“De laatsten worden de eersten 
Wie knielde krijgt een troon 
De knechten mogen heersen 
De dienaar heet een zoon” 
 
 De lezing uit het evangelie is uit Lucas 14: 1-14 
“Jezus was op de sabbath uitgenodigd bij een 
vooraanstaande Farizeeër. Ze hielden Hem 
daar in het oog” 
Na deze lezing zingen we lied 971: 
“Zing een nieuw lied voor God de Here 
En wees van harte zeer verblijd” 
 
Preek 
Jezus wordt door een vooraanstaande 
Farizeeër op de sabbath uitgenodigd om te 
komen eten. Waarom is Hij gegaan? Hij weet 

dat de sfeer grimmig is. Jezus 
slaat nooit een uitnodiging af, 
Hij blijft contact zoeken, 
verbindingen leggen.   
Hoe is de etiquette, wat zijn de 
regels? Hij leert op sabbath wat 
tafelmanieren van het 
Koninkrijk van God zijn. 
Dit als voorproefje van hemelse 
vrede, van kind aan huis 

mogen zijn bij God. Dit niet omdat het zo hoort, 
maar de woorden van God zo te ontvangen, dat 
je Gods liefde en barmhartigheid van harte wilt 
navolgen. Je wordt in je hart geraakt.  

We willen graag altijd de eerste zijn. 
Vaak zoeken we de eerste plaats, zijn bezig om 
hogerop te komen, een betere plaats op de 
maatschappelijke ladder. We vinden ons vaak 
net iets beter dan de anderen. 
We maken ons druk om onze eigen plaats, hoe 
weinig durven we gewoon er te ZIJN. 
De Duitse theoloog Dorothee Sölle sprak de 
volgende woorden: 
“Als mijn handen voortdurend bezig zijn met 
dingen vast te houden dan kan ik niet geven of 
ontvangen” 
Bij God heeft iedereen een ereplaats, je plaats 
wordt je geschonken. 
Aan Gods tafel gaat het er om er te mogen zijn, 
wie je ook bent en hoe je er aan toe bent. 
We vinden dat zo moeilijk te geloven, om aan te 
nemen en werkelijk te geloven.  We worden aan 
de tafel van de Heer niet geobserveerd zoals de 
Farizeeërs deden, om Hem te pakken, naar 
beneden te halen. Het is een plek aan tafel om 
elkaar het licht in de ogen te gunnen en om tot 
bloei en bestemming te komen. 
Er is altijd plaats voor wie maar wil aanschuiven. 
Het is niet voor wat hoort wat, het is zomaar, 
gratis, voor niets. 
God geeft zijn Liefde ook gratis, 
onvoorwaardelijk, en dat heet genade. 
In genade aannemen, is nog niet zo makkelijk, 
maar je kunt er gelukkig van worden of een ander 
er gelukkig mee maken. 
Laten we delen, het leven, geloof, hoop en liefde. 
We zijn elkaar gegeven in Christus naam. 
Amen. 
 
Hierna volgt er een moment van stilte en 
orgelspel. 
 

Dienst van het 
delen 
De bloemen gaan 
vandaag als groet van 
de gemeente naar 
Mevr. W. Offringa-
Miedema. 
De 1e collecte is voor 
missionair werk 
De 2e collecte is voor 
kerkelijk werk.   
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Dankgebed-voorbeden-stil gebed 
Na de voorbeden en stil gebed bidden we met 
elkaar het Onze Vader. 
 
Als slotlied zingen we met elkaar lied 657: 1 en 
4: 
“Fan Jo ha wy ûntfongen 
-sa hawwe Jo ús tocht- 
De jefte om te sjongen 
Fan wat Jo leafde docht: 
De iene minske is de oare 
Ornearre as geskink, 
Sadat yn ús akkoorden 
Ús tank oan Jo wjerklinkt” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heenzending en zegen 
Na het ontvangen van de 
zegen antwoorden we met 
een drie keer gezongen 
Amen.   
 
We worden nu uitgenodigd 
om met elkaar koffie te 
drinken. 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. W. de Boer-Romkema 
Organist:  Mans van’t Veer 
Koster:   Jannie Veenstra 
Ouderling:  Corrie Brouwer 
Diakenen:  Nieske Span, Jannie Lindeman 
Bloemen:  Bep Minnema 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Tekst: HM   Foto:  ROB  


