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                 PROTESTANTSE GEMEENTE   

           Wirdum Fr e.o.  
          Zondag, 10 november 2019 – 09.30 uur 

 

Welkom 
De ouderling van dienst heet een ieder, ook 

hen die die via 
intermnet met ons 
zijn verbonden.  
We zingen 
openingslied 146c: 
1,3  “Alles wat  
adem heeft”.  

 
Hierna volgen bemoediging en groet, gevolgd 

door de verzen 6 
en 7 van lied 146c.  
 
 
Centrale richtlijn 
en geschenken 
We zongen over 
God is goed en zo 
komen we dichtbij 

dat wonderlijke, goede van God. Daarbij 
hebben wij een centrale richtlijn gekregen van 
Jezus en krijgen we 3 geschenken. De centrale 
richtlijn is: “behandel de ander, net zoals je zelf 
wilt worden behandeld.” Dat is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan.  
De gratis geschenken zijn genade, vergeving 
en verlossing. De enige vraag is, of we ze 
willen aannemen. Daarvoor mogen we God 

biddend danken, met lied 302a: “God in den hoog 
alleen zij eer en dank voor zijn genade.”” 
 
Het thema van vanmorgen is: “Kennis en 
Verwondering”- kennis mag verwondering niet in 
de weg staan. Ds. Nicolay grijpt hierbij terug op 
haar verblijf 4 jaar geleden in Nepal, net tijdens 
een aardbeving. Onlangs is ze met haar gezin 
terug geweest. Nepal, een land met heel andere 
gebruiken, maar ook met veel kennis. Kennis die 
verwondert. Kennis verklaart niet alles. Anna 
Blahman zei in de 19e eeuw al: “Wie alleen maar 
vraagt om bewijzen, is te klein voor het geheim. 
Dat geldt ook voor het geloof.  
Na het gebed om ontferming zingen we Lied 823, 
vers 1 “Gij hebt o Vader van het leven, de aarde 
aan de mens gegeven”. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bijbelverhalen 
De 1e schriftlezing 
komt uit Psalm 37: 
1-7a, een tekst over 
kennis en 
verwondering.   
De 2e lezing is uit 
Lucas 13: 10-17, 
over het 
verwonderlijke. 
 

Preek  
Vanmorgen bundelen veel bijzondere dingen 
samen. Gisteren, 30 jaar geleden, gebeurde er 
een heus wonder: 
in Duitsland werd 
de muur tussen 
Oost- en West-
Berlijn afgebroken. 
Iets         



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

10 november 2019 

2 

wat tot dan voor onmogelijk werd gehouden. 
Vandaag wordt in de synagoge in Amsterdam 
de Kristalnacht herdacht – de nacht waarin in 
Duitsland duizenden synagoges en winkels van 
Joden vernield en geplunderd alleen maar 
omdat ze Jood waren. En verder is het morgen 
Sint Maarten – het verhaal van een rijk man, 
ook met veel kennis, die zijn mantel scheurde    
                                  en een deel aan een                
                                  bedelaar gaf, vanuit zijn  
                                  geloof.  
                                  Tijdens haar bezoek aan  
                                  Nepal heeft de  
                                  voorganger het 
samenspel tussen kennis en verwondering 
herhaaldelijk waargenomen. Het is vooral een 
boedistisch en hindoestaans land waar ook 
aardig wat joden, christenen en moslims 
rondlopen. Dat kan daar allemaal – ieder mag 
zijn zoals hij is. Geloof, beleving en het 
dagelijks leven is er overal met elkaar 
verweven. 
Terug in Nederland word je weer voor vragen 
gesteld als: “Waar is God dan, bewijs me dat hij 
bestaat, ik geloof er niets van.” Als je dat 
benadert alleen vanuit je verstand, ben je 
inderdaad te klein voor dat geheim.  
Dan kan kennis verwondering in de weg staan. 
Het gelezen psalmgedeelte licht een tipje op 
van de sluier, op welke wijze je je leven kunt 
inrichten om God te ontmoeten.  Mede aan de 
hand van eigen ervaringen worden de bewuste 

verzen verder toegelicht.  
 
Hierna volgen stilte, orgelspel 
en lied 103: “Zegen mijn ziel, 
de grote naam des Heren.”  
 
Bloemen  
De bloemen gaan als groet 
van onze gemeente naar 
mevrouw Lutske de Jong aan 
de Legedyk in Wirdum.  
 

Collecten 
(1) Dorpskerken en (2) kerkelijk werk. 
 
Gebeden, slotlied en zegen 
De gebeden worden afgesloten met het 
gezamenlijk Onze Vader 

Tot slot zingen we lied 793, 1 en 2: “Bron van 
liefde, licht en leven”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Als afsluiting van de 
dienst krijgen we Gods 
zegen mee.  
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. Corry Nicolay 
Organist:        Klaske Deinum 
Ouderling:  Catharina v.d. Graaf  
Diakenen:  Wiebren Jongbloed, Nieske Span,                            
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Koster:       Folkert Jongbloed 
Beamer:           Gerrit de Vries 
Tekst: AD Foto: ROB 


