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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o. 

Zondag 27 oktober 2019 
 

Welkom 
Ouderling Corry Brouwer 
heet iedereen welkom op 
deze bijbelzondag.   
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Het openingslied is lied 
207: 1,2,3,4  “De trouw en 

goedheid van de Heer”.  

Hierop volgt de 
groet, bemoediging 
en stil gebed.   
Ds. Van Keulen 
noemt het thema 
van vanmorgen 
“beste mensen”.  
Dat zeggen we vaak 

en zo zien wij onszelf vaak. Zij leest het stuk 
van cabaretier Louise Korthals: “Jij mens/ als je 
voor God speelt/ als je zo graag voor God 

speelt/ doe dan in 
godsnaam je best”. 
We zingen de psalm van 
de zondag, psalm 138: 
1,3 “U loof ik, Heer, met 
hart en ziel”. 
Na het kyrie zingen we 
het glorialied 117a: 1,2 

“Gij volken loof uw God en Heer”.   
Na gebed volgen van lied 283 alle verzen “In de 
veelheid van geluiden”. 

 

Dienst van de Schriften 
Lezing OT: Jeremia 14: 7-10 
en 19-22 over schuld en 
hoop bij grote droogte. 
Wij zingen lied 130a: 1,3 “Uit 
angst en nood stijgt mijn 
gebed”.   
We zien een afbeelding van 
een werk van Escher met vogels die 
naar links of naar rechts vliegen, het is 
maar net hoe je er naar kijkt. Bij Jezus 
is het soms ook net anders dan je 
verwacht.   
Lezing NT: Lucas 18: 9-14 over de 
Farizeeër en de tollenaar in de tempel. 
Lied 886: “Abba, Vader, U alleen”. 
 

Preek 
Beste mensen, het rekenboek van school en dat 
van Jezus is niet bij dezelfde uitgever 
verschenen. Van de Farizeeër worden zes goede 
eigenschappen genoemd. Negatieve eigen-
schappen, zijn die er niet? Je kunt op deze man 
aan, maar er wordt gezegd dat God hem niet 
aanneemt. Doet het er niet toe hoe je leeft? 
 De tollenaar, de collaborateur, wordt wel 
aangenomen. Jezus neemt de Farizeeër kwalijk 
dat hij zichzelf tot norm verheft. Hij voelt zich 
beter dan de anderen. De tollenaar roept om 
genade, komt hij er niet gemakkelijk mee weg? 
Moreel zich superieur voelen, is dat niet een 
ziekte van onze tijd? Jezus doet een beroep op 
onze genade voor elkaar, elkaar in de ogen zien, 
dan kun je gein hebben.  
 
Deze gelijkenis zet ons op 
een ander spoor. Het 
rekenboek van Jezus blijkt in 
de hemel te zijn uitgegeven. 
Amen. 
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Stilte  
 
Pianospel 
 

Dienst van gebeden en gaven 

We zingen lied 991: 1,2,3,6,7 “De eersten zijn 
de laatsten”.   

Mededelingen door 
de ouderling van 
dienst:  
de bloemen gaan 
naar dhr. Brander. 
1e collecte: Ned. 
Bijbel Genootschap. 
2e collecte: 
onderhoud 
gebouwen.  
 
We zingen lied 441: 
5 “Niets dreef U uit 

den hoge”. 
We danken dat we bij God mogen 
horen, er is veel om te danken, 
maar ook zijn er veel zorgen. 
Na stil gebed spreken we samen 
het Ús Heit uit. 
Het slotlied is lied 885: 1,2 “Groot is 
uw trouw, o Heer”  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zending en zegen 

Wij beantwoorden de 
zegen met een driemaal 
gezongen Amen.   
 
Na de dienst is er 
koffiedrinken in de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Fransien van Keulen  
Pianist:  Klaske Deinum    
Ouderling: Corry Brouwer   
Diakenen: Wiebren Jongbloed, Nieske Span          

Koster:  Janny Veenstra    
Beamer:  Steven Feenstra   
Bloemen:  Lies de Jong   
Tekst: SIW Foto’s: ROB 


