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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 24 november 2019 

 
Welkom 

Als ouderling van 
dienst heet Corry 
Brouwer ons welkom.   
We zingen lied 146c: 
1,3,7 “Alles wat 
adem heeft love de 
Here”. 
 

 
Dienst van de voorbereiding 

Na votum, groet en 
drempelgebed volgt 
lied 281: 1,3,5,10 “Wij 
zoeken hier uw 
aangezicht”. 
Ds. de Haan gaat 
voor in het kyriegebed 
en leest het bijbels 
gebod uit Micha 6: 8 
“Niets anders dan 
recht doen, trouw 

betrachten en nederig de weg gaan van je 
God”’.  
We zingen lied 675: 1,2 “Geest van hierboven”. 

Na het gebed van de zondag wordt gezongen 
lied 315: 1,2,3 “Wy tankje Jo, o God en Heare”. 
 

Dienst van het Woord 
De eerste schriftlezing is in 
het Fries, Jesaja 55: 8-11 
over regen of sneeuw dat de 
aarde bevrucht, zodat er 
oogst zal zijn. 
De tweede lezing is Matteüs 
13: 1-9 en 18-23 over de 
gelijkenis van de zaaier en 
de uitleg hiervan door Jezus. 
De enige gelijkenis in de Bijbel met nadere uitleg. 
Het loflied is lied 686: 1,2,3 “De Geest des Heren 
heeft”. 
 

Overdenking/verkondiging 
Jesaja heeft goed om zich heen gekeken, de 
mens is afhankelijk van water, dat leven is, Maar 
een teveel aan water is de dood. Maar regen is 
een zegen, zeker in gebieden als Israël. Door 
irrigatie zijn woestijnen bloeiend gemaakt. 
Het Woord is belangrijk in de Bijbel. Het woord 
kan een wapen zijn, maar ook een troost. In 
wisselende omstandigheden luisteren we naar 
het Woord. Jesaja weet dat 
macht zo kan wisselen. 
Nebukadnezar, waar de 
belangrijke mensen van 
andere volken in ballingschap 
waren, kon ineens de macht 
prijsgeven. Cyrus, de koning 
van de Perzen, liet de 
mensen terugkeren naar Jeruzalem. Het puin kon 
worden geruimd en de stad weer worden 
opgebouwd met de tempel. Het onheil van de 
ballingschap had een goede kant; toen is er veel 
opgeschreven over het eigen geloof van het volk 
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van Israël. Jesaja vestigt de aandacht op dat 
Woord van God.   
Ons geloof kan worden bedreigd door 
omstandigheden en moeilijkheden in het leven, 
maar ook wordt gezegd dat zonder het geloof 
we het niet gered zouden hebben. Niet 
verstikken in rijkdom of problemen.  
Jezus legt het uit met de gelijkenis van de 
zaaier. We moeten onderscheiden waar het op 
aan komt en het loflied gaande houden.  
Lof zij U Christus in eeuwigheid. Amen. 
 

Stilte en meditatief orgelspel  
 
Dienst van gebeden en gaven 

De ouderling van 
dienst heeft enkele 
mededelingen.   
De bloemen gaan 
naar mevrouw 
Verbeek-Reijenga. 
 
1e collecte: pastoraat. 
2e collecte: onderhoud 
gebouwen.  
 
In het gebed wordt 

gedankt voor ons eten. Dat de Geest ons zal 
bezielen en wordt voorbede gedaan voor de 
mensen in onze gebroken wereld. Het gebed 
wordt met het samen bidden van het Ús Heit 
afgesloten. 
Het slotlied is lied 422: 1,2,3 “Laat de woorden 
die we hoorden”. 

Zending en zegen 

 
 
 
De zegenbede wordt 
beantwoord met het 
drievoudig zingen (Latijn, 
Nederlands, Fries) van 
lied 117d: “Laudate 
omnes gentes”.  
 
 
Bij de uitgang van de kerk worden de tassen 
t.b.v. bijdrage aan de Voedselbank door de 
diakenen uitgereikt. 
De jeugd houdt deze zondag open huis. Een 
delegatie van de kerkenraad en de eigen 
predikant waren deze morgen aanwezig bij de 
jeugd in de Fikarij. Na de kerkdienst was er voor 
de hele gemeente gelegenheid koffie te drinken 
met de jeugd om zo in contact te komen met hen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: drs. Jac. de Haan, St. Annaparochie 
Organist:  Albert Minnema   
Ouderling: Corry Brouwer   
Diakenen: Tjitske Cnossen, Jannie Lindeman          

Koster:  Wiebe Brouwer    
Beamer:  Dick Wijbenga    
Bloemen:  Lieuwkje van Lune   
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