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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o. 

Zondag 14 augustus 2022   

 
Welkom 

 
Ouderling 
Elizabeth Mozes 
heet iedereen 
welkom. 
 

Dienst van de voorbereiding 

Het aanvangslied is lied 287: 1,2 “Rond het licht 
dat leven doet”. Na bemoediging en groet volgt 

het 5e vers van dit lied. 
 
Stil gebed en 
drempelgebed, waarna 
we zingen lied 833: 1 
(Engels) en 2 
(Nederlands) “Take, o 
take me as I am”. 
Ds. Van den Briel gaat 
voor in het kyriegebed, 

gevolgd door het samen zingen van het glorialied 
lied 304: 1,2,3 “Zing van de Vader die in den 
beginne”.   
 

Dienst van het Woord 
Ds. Van den Briel geeft een 
korte toelichting op het 
thema van deze morgen: 
de balk en de splinter. 
Oordelen over een ander, 
positief of negatief. 
Oordelen wordt al snel 
veroordelen. Vooroordeel 
geeft al helemaal geen 
ruimte.   
Zingen lied 330 “Woord dat ruimte schept”. 
Lied 773 “Van grond en vuur zult Gij ons maken” 
als luisterlied. 
De evangelielezing is Matteüs 7: 1-5 over het 
oordelen van de ander uit de Bergrede van 
Jezus. 
Lied 534: 1,2,3,4 “Hij die de blinden weer liet 
zien”. 
 

Overdenking 
De uitspraken van Jezus in de 
Bergrede zijn de kern van zijn 
prediking. Hij vertaalde de 
richtlijnen naar de tijd waarin 
Hij leefde. Het Koninkrijk van 
God als een nieuwe 
samenleving. In het boek 
Samuël staat het verhaal van 
de profeet Natan en koning 
David. De rijke man die het 
lam van een arme steelt wordt 
door David zwaar veroordeeld. Maar die rijke 
man was David zelf! Hij riep het oordeel over 
zichzelf af.   
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Oordeel niet, mag je dan geen mening hebben? 
Je mening geven, zeker bij onrecht, is niet 
verkeerd. Beter dan onverschilligheid. Zoals 
mensen in de oorlog onverschillig stonden 
tegenover de transporten van Joden. De jood 
Schellevis zei al: Sobibor begon al in het 
Vondelpark. Zoals ook Poetin in Rusland de 
beperkende maatregelen in Rusland steeds 
verder opvoert. 
Jezus roept wel op tot alertheid.  
De schrijver Bas Heijne stelt dat we nu aan 
aandacht zijn verslaafd, aandacht zoeken, niet 
aandacht geven. Mensen die minder gezien 
willen worden, maar meer kijken, zijn nodig. Hij 
vindt de Bergrede nog steeds actueel! 
Onszelf durven te verliezen, mens worden 
zoals God het bedoelt. Dan komt het Koninkrijk 
van God hier op 
aarde. Amen. 
  

Stilte en 
orgelmuziek 
Wij zingen “Wil je opstaan en Mij volgen”, alle 
vijf coupletten.   

 
Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen door 
ouderling Elizabeth 
Mozes: 
De bloemen gaan naar 
Arie en Baukje Dol. 
 
1e collecte: Kerk in 
Actie (zomerzending 
Egypte)  
2e collecte: kerkelijk 
werk  
De voorbeden worden 
gevolgd door het 

samen uitspreken van het Onze Vader. 
Het slotlied, lied 425 “Vervuld van uw zegen” 
zingen we staande. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wegzending en zegen   
De zegen 
beantwoord 
de 
gemeente 
met een 
driemaal 
gezongen 
Amen. 

 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Nel van den Briel, Oudeschoot 
Organist:  Mars van ‘t Veer   
Ouderling: Elizabeth Mozes   
Diakenen: Jannie Lindeman          

Koster:  Wiebe Brouwer   
Beamer:  Hendrik Hiemstra    
 
Tekst: SIW Foto’s: ROB  


