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           Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 13 oktober 2019 – 09.30 uur 

 

Welkom 
De ouderling van 
dienst heet ieder 
welkom, ook hen 
die via internet met 
ons zijn verbonden. 
Omdat het orgel 
wordt 
gerestaureerd, zal 
zolang de piano 
worden gebruikt. 
We zingen 
openingslied 84;1: 
“Hoe leaflik is jo hûs 
o Hear, de wenning 
wër ’t jo namme 
klear ta klinken 
komt foar alle 
minsken”. Gevolgd 
door  stil gebed, 
bemoediging, groet, 
het gebed om 
ontferming. Als 
glorialied klinkt lied 
111: 5 en 6: “Zijn 
volk heeft Hij 

voorgoed bevrijd en zijn verbond staat voor 
altijd, een licht hoog op de berg ontstoken”  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bijbelverhalen 
De eerste lezing is uit Psalm 113 – uit 150 

psalmen vrij van Huub 
Oosterhuis, afgewisseld met 
lied 309a.   
De evangelielezing komt uit 
Lucas 17:11-19. Tien 
melaatsen worden door Jezus 
genezen, slechts één van hen 
– een Samaritaan – keert 
terug om Hem te danken.  

Vervolgens wordt lied 908 gezongen: “Ik heb U 
lief, o Gij mijn leven.”  
 
Preek 
We verwachten als gemeenschap dat God ons 
draagt en dient. Daarom houden wij eredienst, 
ere-aan-God-dienst, we loven God vandaag met 
psalm 113. We worden hier ook uitgenodigd aan 
Zijn Tafel - als gemeenschap. In onze 
samenleving klinkt het woordje ‘ik’ op hoge toon, 
hier slaan we een andere toon aan. Nérgens in 
psalm 113 staat het woordje ik, en dat is niet voor 
niks, want het gaat in het Goede Verhaal van 
God en mensen over relatie, de relatie van God 
met ons, van ons met God, van ons met elkaar 
en met anderen in Gods naam. Gast aan Zijn 
Tafel mogen we zijn als 
gemeenschap. Hoe vaak eet 
Jezus niet met mensen? Tot het 
einde toe. Samen eten en drinken 
in de gemeente van Christus in 
allerlei verbanden werkt nog altijd 
hartversterkend en verbindend, 
met God en met elkaar.  
Aan Gods tafel wordt van alles gedeeld. Niet 
alleen brood en wijn, maar ook aandacht voor 
elkaar, medeleven, een gesprek, kaartje. Hier 
wordt het leven gedeeld, omdat je de ander ziet 
staan. Niet alleen op zondag, maar de hele week. 
Er is een tafelgemeenschap van pastoraat en 
diaconaat, hier maar ook wereldwijd. Het is ook 
de tafel waar God de armen en onaanzienlijken 
opricht. Er is ook een tafelgemeenschap met de 
mensen van voorbij, met hen die ons dierbaar 
waren en zijn. Zien we dat voldoende, kunnen we 
dit in dankbaarheid rond de tafel beleven? We 
delen aan de tafel van vrede-in-Christus die ons 
wordt toegezegd. En wij mogen aanschuiven - 
ongehinderd en vrij en zoals we zijn.  
 
Hierna volgen stilte en pianospel.  
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Bloemen  
De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar 
Tjitte Talsma, George 
Emersonstrjitte in Wirdum.  
 
Collecten 
1. Werelddiaconaat in 
Colombia en 2 onderhoud 
gebouwen. 
Aansluitend zingen we: 
“Abba, Vader, U alleen, U 
behoor ik toe.” 

 
Maaltijd van de Heer  

De nodiging en het 
tafelgebed worden in 
wisselwerking door 
predikant en gemeente 
uitgesproken, gevolgd door 
lofzang 403, 3e vers. Het 
gezongen vervolg is lied 
129 uit Sjongend op Wei:  

 
 
 
 
 
“Die naar 

menselijke 
gewoonte met 
een eigen 
naam 
genoemd 
werd toen hij 

in een ver verleden 
werd geboren ver van 
hier….” .  
Het hierna gesproken 
vervolgtafelgebed 
mondt uit in het 
gezamenlijk Us Heit. 
Vervolgens wensen 

we elkaar vrede toe. 

Onder pianospel worden brood en wijn 
uitgedeeld.   
 
Slotlied en zegen 
Tot slot zingen we lied 418:1,3: “God, schenk ons 
de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen 
macht uit elkander drijven.”. 

 
Aan het slot van de dienst 
krijgen we Gods zegen mee.  
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