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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o.  
      Zondag, 4 september 2022 - 09.30 uur 

 

Welkom 
 
 
Na het welkom van de 
ouderling, zingen we lied 
139: 1,2,14 “Heer, die mij 
ziet zoals ik ben.”   
 

 

Bemoediging, groet, gebed om 
ontferming 

Na bemoediging en 
groet zingen we als 
drempelgebed lied 295: 
“Wees hier aanwezig, 
woord ons gegeven”.  
 Aansluitend zingen we 
in wisselzang een aantal 
verzen van lied 281 als 
gebed van ontferming: 
“Wij zoeken hier uw 
aangezicht.” 

  

Verhalen 
De 1e lezing is uit Deuteronomium 30: 15-20, 
waar het volk Israël de keuze wordt voorgelegd 
tussen voor- en tegenspoed. Het eerste valt het 
volk ten deel als het zich houdt aan de geboden 

van God. Het staat voor de keuze tussen leven 
en dood. 
De 2e lezing komt uit Lucas 14: 25-33, het 
verhaal over de rijke man in het dodenrijk en 
Lazarus die bij Abraham zit. 

Als beeld bij het 
evangelie van 
vandaag wordt een 
schilderij getoond 
van de  Oekraïense 

kunstenares Hlafira 
Shcherbak. De tekst daarbij 
is: “Leidt mij [langs mijn 
belagers], Heer, door uw 
gerechtigheid (Psalm 5:8). 
De muzikale interpretatie van 

Klaske Deinum bij dit 
indringende kunstwerk was 
al een innerlijke dialoog, een 
preek op zich misschien - 
Jezus volgen als 
kruisdragen...  
 

Verkondiging 
De eredienst, inclusief de liturgie, is één groot 
danklied aan God. Hij komt ter sprake door zijn 
Woord, in de liederen, in gebeden, in 
bemoediging en zegen, in muziek en stilte... Zo, 
dat wij allemaal, verzameld hier in Christus 
naam, bemoedigd  en getroost mogen worden 
als zijn bevrijdende woord iets in ons aanraakt 
en wij weer opengaan, als herboren.  
De liederen vertellen zingenderwijs waar het 
vandaag over gaat. Heer, die mij ziet zoals ik 
ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Psalm 139. 
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Ik mag hier verschijnen zoals ik ben, ik hoef me 
niet mooier voor te doen, wat een genade. Als 
drempelgebed zongen we: wees hier aanwezig, 
woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede.. Herschep ons, Heilige 
Geest, ontvlam in ons en vuur ons aan, dat wij 
weer worden als nieuw.  

En dat dat woord van U 
ook tot bloei mag 
komen in hoe ik elke 
dag leef. Uw wet is 
liefde doen, U 
liefhebben en wie maar 
je naaste wordt.. Dat is 
soms radicaler dan ons 
lief is....Het vraagt om 
keuzes, om tegen de 
stroom in te gaan.Dat 
we ons laten verrassen 
door de Schriftwoorden, 
ons laten bevragen, 

confronteren, alleen wat de liefde dient. Niet 
mijn wil, maar Uw wil, Uw liefde, geschiedde. . 
Jezus ging de weg van de liefde tot het 
uiterste... zonder compromissen.. Zó lief en 
gezellig moeten we  het in de kerk niet maken, 
dat we dat over het hoofd willen zien. De weg 
van liefde tot het uiterste gaan doet je ook 
stuiten op krachten van geweld en dood, van 
machtsmisbruik zonder weerga. In het klein en 
in het groot. Durf je opstaan waar je je 
geroepen voelt, als volgeling van Christus? Niet 
je eigen wetten te volgen, maar de wetten van 
het koninkrijk?  
  

Hierna is er een moment stilte en orgelspel.  
 

 
Bloemen en 
collectes 
 
 
De bloemen gaan 
deze keer naar de 
familie Laverman in 
de Tjitse van der  
Kooistrjitte.   
 
 

 

Collectes: 1. 
Werelddiaconaat 
Myanmar,  
2. kerkelijk werk.   
 

 
 
 
Gebeden, slotlied en zegen 
De voorbeden, het dank- en stil gebed worden 
voorafgegaan door luisterlied “Britta Maria - 
Iedereen zoekt U”, en afgesloten met het 
gezamenlijk Us Heit. 
 
Slotliet: liet 969: “Yn Kristus is gjin west of 
east”. 
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Hierna ontvangen we 
Gods zegen.  
 
 
 
 
 
 

Na afloop is er gelegenheid om bij de koffie nog 
even na te praten. 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling: Elizabeth Mozes 
Diaken:  Hannah Reitsma 
Orgel:   Klaske Deinum 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Koster:  Gerrit de Vries 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
 
Tekst: AD Foto: ROB 


