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                        PROTESTANTSE GEMEENTE   

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 15 september 2019   

 

 
Een zonovergoten zondagochtend. 
Gemeenteleden en gasten maken hun gang 
naar de kerk om elkaar te ontmoeten en samen 
te zijn rond Gods woord. 
 

Welkom en mededelingen  
De ouderling van 
dienst heet iedereen 
van harte welkom. Ook 
gemeenteleden die de 
dienst nu of later via de 
internet volgen en op 
deze manier  met ons 
verbonden zijn. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Wij zingen het openingslied, Lied 84: 1, 2 en 6: 
`Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer` 

 

Groet  
`Genade komt u toe 
en vrede van God 
onze Vader en van 
Jezus Christus de 
Heer. Amen`. 

 
Wij bemoedigen 

elkaar door gezamenlijk uit te spreken:  `Onze 

hulp is in de naam van de HEER, die 
hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Hierna zijn wij een moment stil voor 
God 
en bidden het drempelgebed 
  
Wij zingen Lied 274: 1: `Wijj komen hier ter ere 
van uw naam rond de verhalen die geschreven 
staan` 
 
Na het Kyriegebed zingen wij het Glorialied: 
Liet 274: 2 en 3: `Ontferm u God, kyrie-eleison, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om` 
 
De predikant pakt zijn 
gitaar en vraagt of er 
kinderen in de kerk 
zijn. Die zijn er niet 
maar als wij ons 
verplaatsen in de tijd 
toen wij klein waren..  
Hij zingt voor: `Wie 
eenmaal is geboren, 

wie eenmaal mag bestaan, 
mag zomaar niet verloren. Mag 
niet verloren gaan. Refrein: 
Kinderen van gister zijn 
kinderen van morgen als 
mensen van vandaag voor 
mensenkinderen zorgen`  
Ds. improviseert hierna het 
verhaal voor de kinderen in taal 
voor volwassenen. 

 

Dienst van de Schriften 
 
Wij bidden het gebed van de zondag 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

15 september 2019 

2 

De earste lêzing is út Exodus 32: 7-14, út de 
Fryske oersetting.   
 
Hierna zingen wij Lied 
310: `Eén is de Heer, de 
God der goden, wie 
buigt voor beelden wordt 
misleid` 

Twadde lezing: Lucas 
15: 1-10, út de Fryske oersetting. Er wordt een 
illustratie getoond van een beeld uit Rome: de 
Goede Herder met het verloren schaap. 

Wij zingen Lied 119: 66: `Geef leven aan mijn 
ziel, wees Gij mijn lied, geef dat ik eeuwig U 
mag toebehoren` 

 
Preek 
Iets kwijt zijn.. Je gaat pas 
zoeken als je het mist.. Dat is 
het begin. Hoe merkt een 
herder van 100 schapen dat 
er één mist? Omdat de 
Herder één schaap mist 
heeft hij er alles voor over 
om het te vinden.  
Wij mensen worden steeds meer inwisselbaar; 
wij worden niet meer gemist. Dat zegt iets over 
de kwaliteit van de samenleving, over de 
waarde van een leven. Maar een kinderleven 
b.v. is van onschatbare waarde.  

Kinderen worden wel eens 
vermist. Dan treedt álles in 
werking om ze te vinden. De 
predikant vertelt over zijn 
ervaring, jaren geleden, in de 
favela`s van Rio de Janeiro. 
Daar worden kinderen, als ze 

in de weg staan, domweg doodgeschoten en 
verwijderd. Hij is daar met een herder 
meegelopen die met gevaar voor eigen leven 
de verloren schapen zoekt en ze bij de kudde 
probeert te brengen. Deze herder weet waar hij 
ze moet zoeken én vinden. Waar moet je hier 
zoeken? Zijn hier verloren schapen, zoals 
jongeren die de weg kwijt zijn of vluchtelingen? 
Of zijn wij zélf de verloren schapen die 
verdwaald zijn en niet weten bij welke kudde wij 
willen horen? Komen wij zelf terug, zoals de 

verloren zoon? Deze besefte dat hij een verloren 
schaap was. Maar misschien weten wij dat zelf 
wanneer wij ons verloren voelen. Als wij ons dan 
laten dragen door de Goede Herder en ons terug 
laten brengen. Als wij God als ónze gelukkige 
vinder erkennen, dan is er blijdschap en geen 
waarschuwende vinger. Wie in de vreugde kan 
delen is zelf teruggevonden. Buiten -, maar niet 
in de laatste plaats, binnen de kerk.  
God heeft je al lang gevonden en wacht om je 
naar huis te dragen, naar de andere schapen. 
Amen. 
 

Stilte  
 
Muzyk troch de dûmny: 
It is in passy fan de dûmny om 
Ingelske lieten oer te setten yn 
het Frysk. `The sound of 
silence` van Simon and 
Garfunkel is it liet dat hy 
fannemoarn foar ús sjongt, mei 
syn eigen gitaarbegelieding. 
 
Wij zingen Lied 343: `Geloofd 
zij God die heel de wereld tot 
leven wekt, die aarde, zon en sterren met jubel 
schept, die hoort de klacht van kleinen, hen ziet 
en redt` 
 
  

Dienst van de Gebeden en Gaven 
 
 
De bloemen 
gaan vandaag 
als groet van 
onze gemeente 
naar mevr. Van 
der Woude. 
 
 
 
 
 

 
Collecte: 1. Kerk in Actie – Zending Midden- 
        Oosten 
               2. Kerkelijk werk  
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Tijdens de collecte wordt een 
beamerpresentatie gegeven over het doel van 
de collecte. 
 

Gebeden 
De gebeden wurde beslúten mei it sjongen fan 
it  `Us Heit`: `God fan fier en hein ús Heit` 
 
Hjirnei sjonge wy it slotliet: Liet 416: `Hear, 
wês mei ús oant in oare kear` 

 
 
 

 
 
Wegzending en zegen   
 
 
 

Wij beantwoorden de 
zegen door een 
driemaal gezongen 
`Amen` 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Gerard Rinsma, Goutum                                                    
Organist:   Klaske Deinum 
Ouderling:  Catharina van der Graaf 
Diakenen:  Nieske Span 
    Jannie Lindeman 

Koster:   Hendrik Hiemstra 
Beamer:   Dick Sterrenburg 
Bloemen:   Bep Minnema 
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