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                          PROTESTANTSE GEMEENTE   

          Wirdum Fr e.o. 

Israëlzondag 6 oktober 2019 

 

 
In de hal van de kerk staat vandaag de mand 
t.b.v. inzameling voor de Voedselbank. 
 

Welkom 
Diaken Wiebren Jongbloed 
heet iedereen van harte 
welkom. Een bijzonder 
welkom is er voor een gast 
uit de USA.   

 

 
 
 

 
 
 
Dienst van de voorbereiding 
Het openingslied is psalm 121: 1,2 “Ik sla mijn 
ogen op en zie”. 

 
Na stil gebed volgt de 
bemoediging en het 
drempelgebed, een 
gebed ten tijde van 
de joodse feest- en 
gedenkdagen naar 
psalm 119 vers 86 vv. 
“Onze hulp komt van 

de Levende, die hemel en aarde gemaakt 
heeft”.   
Wij zingen het 4e vers van psalm 121. 

Het gebed om ontferming 
wordt gevolgd door  het 
glorialied psalm 150: 1,2 
“Loovje God yn ’t hillichdom!”   
Eens per jaar kennen we een 
Israëlzondag, maar eigenlijk is 
elke zondag Israëlzondag. Ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema 
memoreert dat het eind 
september Joods Nieuwjaar 
was. Zij vertelt over de 
betekenis en de viering van 
deze dag. 
We werpen een blik in de 
synagoge en luisteren naar het zingen van Avinu 
Malkeinu, onze Vader en Koning, hoor naar onze 
stem. 
Het gebed bij joodse feest- en gedenkdagen van 
Sytze de Vries naar een gebed op Rosh ha-
Shana wordt uitgesproken. 
 

Dienst van het Woord   
Lezing uit het Oude Testament: 
Psalm 37: 1-11 over je 
levenshouding. 
Wij zingen lied 72:1,2 “Geef, Heer, 
de koning uwe rechten”. 
Lezing uit het Nieuwe Testament: 
Lucas 17: 1-10 over vergeving en geloof. 
Lied 362: 1,2,3 “Hij die gesproken heeft een 
woord dat gáát”. 
 

Preek 
Afgelopen week was het indrukwekkende 
boerenprotest, we konden niet om de boeren 
heen. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema zag borden 
langs de snelweg met teksten als “Boeren 
broodnodig” en “Wie is er niet met melk 
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grootgebracht?” Het christendom is 
grootgebracht met de “melk” van het jodendom. 
Vandaag staan wij daar bij stil. We hoeven niet 
hetzelfde te zijn, maar we delen de bron, we 
delen de psalmen. We vieren de vreugde om 

de eeuwige God. Psalm 37 als 
een goed verhaal, zoek je 
geluk bij de Heer. Een 
werkelijkheid die waar wordt in 
geloof. Willem Barnard ziet in 

deze psalm geblazen bellen, die glanzen in het 
licht van de vorige psalmen: door úw licht zien 
wij het licht (psalm 36).  
Het evangelieverhaal maant om jezelf te 
behoeden en een ander op te bouwen. Iemand 
aanspreken op zijn/haar “zondigheid” doen we 
niet graag; het kan ook gauw misgaan op dit 
punt. Zonde is het niet tot levensbestemming 
komen. Vergeven tot 7-maal toe; de apostelen 
vragen hiervoor om meer geloof. Soms lijkt 
vergeven niet goed mogelijk, maar in het geloof 
is niets onmogelijk. Heer, geef ons licht en 
wijsheid, voedt ons met uw melk en honing. 
Geef ons het geloof, we hebben het 
broodnodig. Amen. 
 

Stilte en orgelspel  
 

Dienst van gebeden en gaven 
Vanmorgen zijn er geen bijzondere 
mededelingen. 
1e collecte: Kerk en Israël 
2e collecte: kerkelijk werk 
In het gebed wordt voorbede gedaan voor het 
joodse volk, waar ook ter wereld,  voor de 
schepping en het klimaat, voor ieder die het 
moeilijk heeft. Het gebed wordt besloten met 
het samen uitspreken van het Onze Vader. 
Het slotlied is lied 313: 1,3,4 “Een rijke schat 
van wijsheid”. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Zending en zegen   

Wij beantwoorden de 
zegen met een 
driemaal gezongen 
Amen. 

 
Na de dienst is er in de 
kerk gelegenheid elkaar 
te ontmoeten onder het 
genot van koffie en 
cake.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema                                                                  
Organist:  Albert Minnema   
Diakenen: Wiebren Jongbloed, Tsjitske Cnossen          

Koster:  Wiebe Brouwer    
Beamer:  Dick Sterrenburg   
    
Tekst: SIW Foto’s: ROB     
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